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Oddajemy w Państwa ręce to skromne wydaw-

nictwo, w całości poświęcone jednemu tylko wyda-

rzeniu – jednemu, ale niezmiernie ważnemu. Rzec 

można – historycznemu. 

Będzie to rzecz o powstaniu pomnika poświę-

conego dwóm Wielkim Obywatelom Warszawy: 

słynnemu prezydentowi stolicy Stefanowi Starzyń-

skiemu oraz jego najbliższemu współpracownikowi 

i zarazem zastępcy – wiceprezydentowi Julianowi 

Spitosławowi Kulskiemu. Włodarzom miasta, którzy 

rozpoczęli budowę Wielkiej Warszawy. Jak twierdzą 

historycy, Starzyński był tym od pomysłów, założeń 

i idei, a Kulski od wdrażania ich w czyn. 

I temu właśnie poświęcona jest ta wspaniała ple-

nerowa rzeźba. Ich idei i pracy 

nad jej realizacją. Bo to jest 

– zdaniem tych, dzięki któ-

rym udało się ją stworzyć 

– rzecz najważniejsza: 

wizja przyszłości i etos 

pracy, bez którego 

wszystkie założe-

nia byłyby li tylko 

mrzonką.

I n i c j a t o re m 

u h o n o rowa n i a 

obu panów i wy-

budowania „ich 

pomnika” jest 

Julian E. Kulski 

– syn wiceprezy-

denta. Bohater 

Powstania War-

szawskiego, ar-

chitekt mieszka-

jący na stałe w USA. Jako żołnierz i ceniony profesor 

amerykańskich uczelni doskonale zdawał sobie spra-

wę z czekających go trudności przy realizacji tego 

przedsięwzięcia. Niezrażony długoletnimi procedu-

rami pracował tak, jak jego pomnikowi bohatero-

wie. Do współpracy przy tym zadaniu zaangażował 

najlepszych specjalistów: konserwatora zabytków 

Kazimierza Sztarbałło oraz wyśmienitego rzeźbiarza 

Pawła Pietrusińskiego. Nad całością działań czuwa 

i wytrwale je realizuje Fundacja Kulskich na rzecz 

relacji polsko-amerykańskich z prezes Małgorzatą 

Bogusz na czele. 

Trud wieńczy dzieło. Już niebawem na bulwa-

rach wiślanych, których budowę osiemdziesiąt lat 

temu rozpoczął Kulski, wedle 

założeń Starzyńskiego, sta-

nie pomnik. 

I stało się tak, jak powie-

dział Starzyński w swo-

im wystąpieniu w czasie 

obrony Warszawy we 

wrześniu 1939 roku:

Chciałem, by 
Warszawa była 

wielka. Wierzy-
łem, że wielką 

będzie. Ja i moi 
współpracownicy 
kreśliliśmy plany, 
robiliśmy szkice 
wielkiej Warszawy 
przyszłości. I War-
szawa jest wielka.

Redakcja

Pomnik idei
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Z Julianem Kulskim juniorem, synem wiceprezydenta Warszawy 

rozmawia Agnieszka Skórska-Jarmusz 

Julian S. kulski ze Stefanem Starzyńskim

Jeniec 
ratuSza
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Pana ojciec na 
zabój przyjaźnił się 
z legendarnym pre-
zydentem War szawy 
Stefanem Starzyń-
skim. 

Od najmłodszych 

lat. Ramię w ramię wal-

czyli w Legionach, a po 

wojnie pracowali razem 

w Moskwie, gdzie od-

zyskiwali skra dzione 

cenne zabytki naszej hi-

storii i kul tury — obrazy, 

biżu terię itd. Starzyński 

był wówczas szefem mi-

sji, a ojciec jego zastępcą. 

I tak już zo stało: po powrocie do 

kraju Starzyński został dyrekto-

rem Monopoli w Ministerstwie 

Skar bu, a ojciec — jego zastęp-

cą. Gdy tylko Starzyński został 

mianowany komisa rycznym Pre-

zydentem Stolicy, znów powołał 

swego przyjaciela na wicepre-

zydenta, to znaczy po raz trzeci 

swoim bezpośrednim zastępcą.

I tak zaczęła się praca, któ-
rą kończą słynne słowa prezy-
denta „Chcialem widzieć War-
szawę wielką”...

Tak, dzielili to marzenie. Od 

1935 roku ci dwaj wielcy patrioci 

i miłośnicy Warszawy pracowali 

bez ustanku, by upiększyć i roz-

budować stolicę i prze obrazić ją 

w chlubę Europy — drugi Paryż. 

Przez kilka lat, przed II wojną 

światową, rozbudowali parki, 

szkoły i Wisłostradę, odkopywali 

wały i baszty na Starym Mieście.

Los pokrzyżował ich plany, 
ale nie zabił ducha.

Gdy chmury II wojny świato-

wej ukazały się nad Polską, obaj 

zaczęli przygotowywać obronę 

stolicy. Ojciec, mianowany przez 

Stefana Starzyńskiego komen-

dantem Obrony Przeciwlotniczej, 

tzw. OPL, zaczął organizację tej 

instytucji. Okaza ła się ona chlub-

ną kartą nie tylko pod czas ob-

lężenia Warszawy, ale również 

podczas długich lat okupacji, 

jako wiel ka pomoc dla Polskiego 

Państwa Podziemnego i armii 

podziemnej. Za odwagę osobistą 

i za rolę OPL-u w obronie miasta 

ojciec otrzymał od prezenta Sta-

rzyńskiego Krzyż Walecznych — 

po raz trzeci.

A potem wszedł w skórę 
Konrada Wallenroda. Jak do 
tego doszło? 

Podczas bombardowania sto-

licy ojciec, Starzyński i generał 

Czuma zaczęli planować dalszą 

walkę, już po oczekiwanej kapitu-

lacji. Zaczęli snuć konkret ne pla-

ny, jaką formę pomocy dla miesz-

kańców i wspierania państwa 

podziemne go i armii podziemnej 

przyjmie zarząd miejski. Natych-

miast po aresztowaniu Stefana 

Starzyńskiego przez gestapo oj-

ciec zastąpił go na czele zarządu 

miejskiego. Na początku miał on, 

jak reszta warszawiaków, nadzie-

ję na rychły powrót prezydenta. 

Jak tylko okazał się, że Hitler ma 

inne plany, Julian Kulski zaczął 

szczegółowo i dokładnie kontynu-

ować politykę swego przyjaciela.

To znaczy?
W ciągu paru dni nawiązał 

kontakt z rodzącym się pań-

stwem podziem nym i armią pod-

ziemną. Zaczął od przyznawa-

nia na te cele dużych finan sów 

miejskich. Równocześnie kazał 

drukarni miejskiej drukować 

fikcyjne dokumenty dla ofice-

rów i ministrów podziemia, jako 

pracowników ratu sza. Ojciec 

spotykał się z generałem Gro-

tem–Rowecklm, z którym znał 

się od czasów Legionów, by 

ustalić bliską współpracę z ar-

mią podziemną. Jako były oficer 

wywiadu wojskowego znał się 

dobrze na sztuce konspiracji. 

Przez całą okupację utrzymywał 

stały kontakt z władzą cywil-

ną i wojskową. Przydzie leni do 

sekcji prezydenta – oficerowie, 

tacy jak pułkownicy Emil Kumor, 

Anto ni Szanojca wraz z majorem 

Muzyczką byli przydzieleni do 

pobierania wywia du i przywie-

zienia ojcu rozkazów od najwyż-

szych władz państwowych.

Można sobie wyobrazić jak 
bardzo to było trudne.

Ojciec wahał się, czy pozo-

stać na tym niełatwyrn stanowi-

sku. Spotkał się z delegatem rzą-

du Cyrylem Ratajskim. Ponieważ 

terror hitlerowców zwięk szał się 

z dnia na dzień, ojciec nie był 

pewny, czy zostanie na czele za-

rządu miejskiego. Ratajski prze-

konał go, że pozostanie Ratusza 

w rękach polskich jest niezbęd-

ne dla całej kon spiracji i akcji 

zbrojnej. Jednocześnie zawiado-

mił ojca, że został mianowa ny 

Prezydentem Miasta przez Rząd 

na Uchodźstwie. W ten sposób 

ojciec pozostał znienawidzonym 
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Komisarycz nym Burmistrzem – 

tytuł narzucony przez okupanta. 

Dla podziemia był on nadal Prezy-

dentem Walczącej Warszawy.

Z wiadomych wzglę-
dów niewiele osób wiedziało 
o jego prawdziwym zadaniu. 
W okupowanej Warszawie 
musiało się to łączyć z podwój-
nym zagrożeniem!

Sytuacja ojca była wyjątkowo 

trudna, bo wielu, poza władzami 

Podziemia, uwa żało pracowni-

ków miejskich za kola borantów. 

Jednocześnie ojciec był trzy razy 

aresztowany, siedział na Pawia-

ku i na Szucha.

Myśli pan, że chciał uciec?
Dwa razy odmówił opuszcze-

nia kraju, raz w '39 roku, kiedy 

Rydz–Śmigły przy słał samolot 

dla Stefana Starzyńskiego i Julia-

na Kulskiego, a obaj nie zgodzili 

się opuścić ukochanego miasta. 

Powtór nie ojciec nie zgodził się 

na ucieczkę do Londynu, gdzie 

oferowano mu pra cę ministra 

w Rządzie Rzeczypospolitej na 

Uchodźstwie. Zmieniając Ratusz 

na twierdzę podziemia ocalił ży-

cie tysiącom warszawskich bo-

jowników. Pomiędzy ministrami 

państwa pod ziemnego pracował 

z ojcem jako jego doradca Jan 

Jankowski, ostatni Delegat Rzą-

du na Kraj, zamordowany później 

w Moskwie. Skrupulatnie też 

opieko wał się skrytkami broni 

Armii Krajo wej w miejscach nale-

żących do miasta, o których był 

powiadomiony przez ofi cerów 

Wojska Polskiego.

Jak to się stało, że tak wiele 
mówimy o bohaterskim pre-
zydencie Starzyńskim, a tak 
mało o jego wiernym cieniu, 
który tak dużo zrobił dla tego 
miasta? 

Podczas Powstania Warszaw-

skiego archiwa miejskie zostały 

przeniesione pod ogniem nie-

przyjaciela do podziemnego 

bunkra. Niestety po wkroczeniu 

Armii Czerwo nej do zruinowanej 

stolicy, archiwa te zostały skra-

dzione i wywiezione. Wraz z nimi 

znikła pamięć o bohaterskiej wal-

ce Ra tusza z terrorem okupacji 

hitlerow skiej. Julian Kulski, mój 

ojciec, był rze czywistym mę-

czennikiem stolicy. Nic dziwne-

go, że podczas wojny nazywali 

go „jeńcem Ratusza”.

Wiemy, że zabiega pan 
o upamiętnienie ojca pomni-
kiem.

Tak. Mniej więcej od roku sta-

ramy się o to, by miasto choćby 

w symboliczny sposób oddało 

hołd bohaterowi. Na ra zie bez 

spektakularnych sukcesów, ale 

nie tracę wiary.

Życzę zatem powodzenia. 
Dziekuję za rozmowę.

Powyższy wywiad ukazał 
się w „Kurierze Warszawskim” 
w 2013 r. czyli siedem lat temu 
– tyle Julian Kulski oczekiwał 
na sfinalizowanie pomysłu 
upamiętnenia prezydentów 
Wielkiej Warszawy.

Wiceprezydent  Julian S. kulski w swoim gabinecie w ratuszu
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rozmowa z Małgorzatą Bogusz 
– prezes Fundacji Kulskich  

na rzecz relacji polsko–amerykańskich

W warszawskim środo-
wisku biznesowym jest Pani 
znana ze swojej skuteczności 
i determinacji w realizowa-
niu wytyczonych celów. Skąd 
pomysł na budowę pomnika 
Prezydentów Wielkiej Warsza-
wy i jaka jest Pani rola w tym 
projekcie? 

Założyciel naszej Fundacji, mój 

mentor i wielki przyjaciel, prof. 

Julian Eugeniusz Kulski, od za-

wsze marzył, by godnie upamięt-

nić wojenne dokonania i zasługi 

swojego ojca – Juliana Spitosława 

Kulskiego. Prace nad koncepcją 

budowy pomnika, znalezieniem 

odpowiedniej dla niego lokalizacji 

trwały kilka lat. Zbliżamy się do 

szczęśliwego finału, choć bez za-

angażowania i wielkiej pasji pana 

Kazimierza Sztarbałło, przyjaciela 

profesora Kulskiego, konserwatora 

zabytków, inicjatora tego pomysłu 

– nie byłoby mowy o tym by się 

ten projekt udał. 

Ale po kolei: gdy w trzecim 

kwartale 2018 roku profesor Kulski 

zaproponował mi objęcie funkcji 

prezesa zarządu Fundacji zgodzi-

łam się bez wahania, deklarując, 

że doprowadzę do końca naj-

ważniejszy dla rodziny Kulskich 

projekt, czyli budowę pomnika 

Prezydentów Wielkiej Warszawy: 

prezydenta stolicy Stefana Sta-

rzyńskiego i wiceprezydenta Ju-

liana S. Kulskiego.

Ale przecież Fundacja Kul-
skich działa prężnie także na 
innych polach. Od czasu ob-
jęcia przez Panią sterów Fun-
dacji, zrealizowali Państwo 
wiele aktywności na rzecz 
wzmacniania relacji polsko-
amerykańskich...

Julian Eugeniusz Kulski od 

ponad 70 lat na stałe mieszka 

w Stanach Zjednoczonych. Po-

przez swoją działalność w cha-

rakterze nieformalnego ambasa-

dora polskich spraw stał się jedną 

z najbardziej znaczących postaci 

w obszarze umacniania relacji po-

lityczno-społecznych między wła-

dzami Polski i USA. Za swoje za-

sługi na rzecz promowania polskiej 

kultury poza granicami kraju, prof. 

Kulski został odznaczony w 2008 

roku przez Prezydenta RP Lecha 

Kaczyńskiego Krzyżem Koman-

dorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi 

RP. Z kolei w 2017 roku otrzymał 

on, z rąk Prezydenta RP Andrzeja 

Dudy, Krzyż Komandorski z Gwiaz-

dą Orderu Odrodzenia Polski. 

W 2019 roku często dyskuto-

waliśmy z rodziną Kulskich o po-

trzebie dalszego wzmacniania 

polsko-amerykańskiego dialogu 

w takich obszarach jak polityka, 

kultura, gospodarka, bezpieczeń-

stwo czy edukacja. Konsekwencją 

tego była zmiana dotychczasowej 

nazwy Fundacji na „Fundacja Kul-

skich na rzecz relacji polsko–ame-

rykańskich”. 

Jakie zatem projekty, poza 
budową pomnika Prezyden-
tów Wielkiej Warszawy, reali-
zuje Fundacja?
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Równolegle z postępem prac 

związanych z budową pomnika, 

Fundacja zrealizowała wiele in-

nych wartościowych projektów. 

Działaliśmy aktywnie na rzecz 

wzmacniania poczucia patrio-

tyzmu i kształtowania postaw 

obywatelskich wśród przedstawi-

cieli młodego pokolenia oferując 

najzdolniejszym studentom mię-

dzynarodowy program stypen-

dialny w Stanach Zjednoczonych. 

Fundacja prowadziła także dzia-

łania edukacyjne, pogłębiające 

świadomość opinii publicznej na 

temat wojennych losów Warsza-

wy i jej bohaterów. W tym celu 

Fundacja wyprodukowała pełno-

metrażowy film dokumentalny na 

temat wojennej i powojennej histo-

rii rodziny Kulskich. 

Po zmianie nazwy i rozsze-

rzeniu obszaru działań Fundacji 

o działalność międzynarodową, 

Fundacja Kulskich zorganizowała 

także cykl wydarzeń zatytułowa-

nych „The Best Way to Predict the 

Future is to Create it”. Pierwsza 

międzynarodowa konferencja go-

spodarcza w ramach tego cyklu 

– „The next 100 years of relations 

with the US – case study of Po-

land” odbyła się we wrześniu 2019 

roku w Waszyngtonie. W trakcie 

dwudniowej konferencji kilkuset 

ekspertów i liderów opinii z Polski 

i USA dyskutowało na temat klu-

czowych obszarów współpracy 

i potencjalnych wyzwań w przy-

szłych relacjach transatlantyckich. 

Nasze wydarzenie objęte zostało 

patronatem 7. ministerstw i było 

realizowane w ramach programu 

dotacyjnego „Dyplomacja Pub-

liczna 2019”. W tym roku mieliśmy 

przyjemność zrealizować dwie ko-

lejne odsłony tego cyklu – pierw-

szą – poświęconą wyzwaniom 

na 2020 rok – która odbyła się 

w styczniu 2020 roku w Warsza-

wie oraz drugą, która z uwagi na 

pandemię COVID-19, wyjątkowo 

odbyła się w formie wirtualnej 

pod koniec maja 2020 roku. We 

wrześniu planujemy kolejną, mię-

dzynarodową edycję konferencji 

w ramach tego cyklu.

Pomimo szeregu wydarzeń 

organizowanych przez Fundację 

w ciągu lat, kluczowym projektem 

pozostaje dla nas pomnik Prezy-

dentów Wielkiej Warszawy. Obec-

nie wszystkie nasze siły skoncen-

trowane są na jak najszybszej 

finalizacji tej inwestycji. 

Dlaczego upamiętnienie 
Prezydentów Wielkiej Warsza-
wy jest tak ważne?

Wielu mieszkańców stolicy, 

ale też i Polski, wciąż nie zdaje 

sobie sprawy z tego, jak istotną 

rolę w walce o polską niepodle-

głość odegrał warszawski Ratusz. 

W latach przedwojennych Julian 

Spitosław Kulski był prawą ręką, 

ale także bliskim przyjacielem pre-

zydenta Stefana Starzyńskiego. 

Po aresztowaniu prezydenta Sta-

rzyńskiego przez Niemców w paź-

dzierniku 1939 roku Kulski został 

jego następcą i za zgodą Pań-

stwa Podziemnego jak i rządu na 

uchodźstwie, pełnił funkcję prezy-

denta miasta. Jako członek ruchu 

oporu brał aktywny udział w rato-

waniu mieszkańców miasta, m.in. 

wydając fałszywe dokumenty 

tożsamości czy zaświadczenia 

o pracy na rzecz Ratusza. W ten 

sposób uratował tysiące osób od 

pewnej śmierci. Celem Fundacji 

Kulskich jest właśnie kultywowa-

nie pamięci o tych bohaterskich 

dokonaniach administracji okupo-

wanej stolicy. 

Pomnik stanie w pobliżu 
wejścia do świeżo odrestauro-
wanych Ogrodów Zamku Kró-
lewskiego…. 

Lokalizacja pomnika w oto-

czeniu Zamku Królewskiego 

i bulwarów wiślanych nie jest 

przypadkowa. Przed wybuchem 
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wojny prezydent Starzyński oraz 

Julian S. Kulski wspólnie kreślili 

śmiałe plany modernizacji stolicy 

i budowy tzw. Wielkiej Warszawy 

zwróconej w kierunku Wisły. Jed-

nym z bardziej znanych przedwo-

jennych projektów, rozpoczętych 

przez prezydentów Starzyńskie-

go i Kulskiego, była m.in. trasa 

W-Z czy budowa bulwarów wiśla-

nych. Z obu tych – ukończonych 

już po wojnie – inwestycji miesz-

kańcy stolicy korzystają po dziś 

dzień. Sama forma rzeźby nawią-

zuje również do przedwojennej fo-

tografii obu prezydentów wizytu-

jących w 1937 roku plac budowy 

bulwarów wiślanych.

Jak przebiega proces bu-
dowy pomnika Prezydentów 
Wielkiej Warszawy? Czy tech-
nicznie i administracyjnie jest 
to projekt skomplikowany? 

Realizacja tego projektu, cho-

ciażby ze względów admini-

stracyjnych, wymagała i nadal 

wymaga współpracy ponad poli-

tycznymi podziałami. Działka na 

której stanie pomnik w połowie 

należy do Zamku Królewskiego 

w Warszawie, czyli Skarbu Pań-

stwa, a w połowie do Zarządu 

Dróg Miejskich czyli do miasta. 

Już tylko ta sytuacja pokazuje, że 

nie jest to łatwa inwestycja. 

Brzmi niewykonalnie?
Jest takie powiedzenie Win-

stona Churchilla, które niezwykle 

lubię: „If you’re going through 

hell, keep going” – Jeśli przecho-

dzisz przez piekło, nie zatrzymuj 

się. Akurat w przypadku realizacji 

tego projektu, wyjątkowo często 

musiałam je sobie przypominać! 

(śmiech)…

Muszę to bardzo wyraźnie pod-

kreślić: bez dobrej woli, pomocy, 

wsparcia kilkudziesięciu życzli-

wych Fundacji Kulskich osób i in-

stytucji z naprawdę różnych środo-

wisk nie wiem, czy dotarlibyśmy 

z naszym projektem tak daleko. 

Koncepcję pomnika Pre-

zydentów Wielkiej Warszawy 

uzgadnialiśmy przez ostatnie 

12 miesięcy m.in. z władzami sto-

łecznego ratusza, Ministerstwem 

Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego, Zamkiem Królewskim, 

Instytutem Pamięci Narodowej, 

biurem Stołecznego Konserwa-

tora Zabytków i Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków. Fi-

nalne usytuowanie i lokalizacja 

pomnika to także efekt wielu 

godzin negocjacji i ogromnych 

pokładów dobrej woli ze strony 

Zarządu Dróg Miejskich oraz 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wo-

dociągów i Kanalizacji, które ze 

względów prawno-administra-

cyjnych, w oparciu o porozumie-

nie z Fundacją Kulskich, będzie 

formalnym inwestorem budowy 

pomnika Prezydentów. 

Otrzymaliśmy również wspar-

cie finansowe z Ministerstwa Kul-

tury i Dziedzictwa Narodowego, 

jesteśmy „po słowie” ze sponsora-

mi projektu. Przyszłość pomnika 

maluje się zatem dość optymi-

stycznie.

Pozostaje nam zatem ostat-
nie pytanie: kiedy przewidy-
wany jest termin odsłonięcia 
pomnika?

Przystąpienie do finalizacji 

prac projektowych, jak i budow-

lanych możliwe będzie po uzy-

skaniu zgody Rady Miasta Sto-

łecznego Warszawy – to ostatnia 

ważna czynność urzędowa, która 

jest przed nami. Najbliższa sesja 

Rady Miasta zaplanowana jest na 

30 lipca 2020 r. Biorąc pod uwagę 

przyjętą przez aklamację pozy-

tywną uchwałę Rady Dzielnicy 

Śródmieście, dotyczącą pomnika 

Prezydentów Wielkiej Warszawy, 

mocno wierzymy, że Rada Miasta 

również pozytywnie zaopiniuje 

nasz projekt. 

Rozmawiał Paweł Ludwicki

Małgorzata Bogusz pełni funkcję 

prezesa zarządu Fundacji Kulskich 

od grudnia 2018 roku. Jest współ-

założycielem i partnerem zarządza-

jącym Vision Group – jednej z naj-

bardziej rozpoznawalnych agencji 

public relations na polskim rynku. 

Małgorzata Bogusz ma wieloletnie 

doświadczenie w realizacji działań 

z obszaru public affairs, marketin-

gu politycznego i budowania wize-

runku. Od 15 lat doradza klientom 

z sektora farmaceutycznego, finan-

sowego oraz sektora administracji 

publicznej. W przeszłości związana 

była także z rynkiem mediów, pub-

likując m.in. w „Rzeczpospolitej”, 

„Newsweeku” oraz „Super Expres-

sie”. Koordynowała i realizowała kra-

jowe i międzynarodowe kampanie 

public relations i public affairs, za 

które otrzymała liczne nominacje 

i nagrody sektorowe (m. in. Magel-

lan Awards, SABRE Awards, Złote 

Spinacze).
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Trzeba pamiętać, że pierw-

sze prace przy zagospodarowa-

niu nabrzeża rzeki rozpoczęto 

przed wojną w myśl idei Sta-

rzyńskiego o powrocie War-

szawy nad Wisłę –  jak mówią 

inicjatorzy monumentu: syn wi-

ceprezydenta Julian E. Kulski 

oraz Kazimierz Sztarbałło. 

Lokalizacja pomnika ma 

swoją podwójną wymowę, bo-

wiem mówi o czasach przedwo-

jennych oraz współczesności, 

kiedy samorząd warszawski 

podjął się kontynuacji dzieła 

przedwojennych włodarzy mia-

sta, kończąc to, co dziś nazy-

wamy bulwarami wiślanymi.

Pomnik jest dziełem znane-

go warszawskiego rzeźbiarza 

Pawła Pietrusińskiego – ucz-

nia, a później bliskiego współ-

pracownika Adama Romana 

i Gustawa Kazimierza Zemły.   

Pomysł na monument w ta-

kiej formie narodził się w trak-

cie rozmów Juliana E. Kulskiego 

z Kazimierzem Sztarbałło – kon-

serwatorem zabytków, wybit-

nym specjalistą warszawskich 

pomników oraz rzeźbiarzem Pa-

włem Pietrusińskim.

– Profesor Kulski, na stałe 

mieszkający w USA, zaprosił 

do współpracy najpierw Ka-

zimierza jako warszawskie-

go eksperta, byłego zastępcy 

wojewódzkiego konserwatora 

zabytków, znawcy „rynku rzeź-

biarskiego”, potrafiącego po-

ruszać się w gąszczu zawi-

łych przepisów oplatających 

wszystko, co dotyczy spraw 

miejskich – mówi Paweł Pie-

trusiński. – Pierwsze nasze 

spotkanie, w kawiarence na 

Żoliborzu, przyniosło ustalenie, 

że pomnikiem należy upamięt-

nić zarówno Starzyńskiego jak 

i jego zastępcę – Juliana S. 

Kulskiego. Przypomnijmy, że  

Panowie byli nie tylko bliskimi 

współpracownikami, ale rów-

nież przyjaciółmi.  

Prezydenci  
Wielkiej Warszawy 
na bulwarach wiślanych

Nad Wisłą powstaje pomnik dwóch przedwojennych prezydentów 

stolicy – Stefana Starzyńskiego i Juliana Spitosława Kulskiego. Obaj 

budowniczy Wielkiej Warszawy przedstawieni będą w trakcie inspekcji 

prac na bulwarach, które miały  przybliżyć miastu brzeg Wisły.
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W czasie spotkania Kazi-

mierz Sztarbałło zaprezentował 

fotografię, która przedstawia 

obu prezydentów Warszawy. 

Pietrusiński powiedział: to jest 

to. I po kilku dniach przed-

stawił dwa gipsowe modele 

w skali 1:10. 

– Jedna wersja była bardziej 

dynamiczna, a druga stono-

wana – wspomina rzeźbiarz. 

– Pierwsza się nie spodobała. 

Druga wersja, którą ja nazy-

wam „konwersacyjną”, przy-

padła wszystkim do gustu. 

Przystąpiono do realizacji 

pomysłu. Sztarbałło rozpoczął 

poszukiwania lokalizacji budo-

wanego monumentu. Żadna 

z propozycji (a było ich kilka, 

m.in. przed dawnym Ratuszem 

na placu Teatralnym) nie przy-

padła do gustu decydentom. 

Wspólnie zdecydowano, że ide-

alnym miejscem dla pomnika 

będą bulwary wiślane u pod-

nóża Zamku Królewskiego.  

Wszystkimi formalnościami 

urzędowymi zajęła się Funda-

cja Kulskich. 

Równolegle Pietrusiński pra-

cował nad rzeźbami przedsta-

wiającymi bohaterów przedwo-

jennej Warszawy. Dwumetrowe 

odlewy z brązu mogą budzić za-

chwyt. Doskonale uchwycone 

są twarze bohaterów, ich gesty, 

pozy; prezydenci idą i dyskutu-

ją. Jak żartobliwie mówi Sztar-

bałło, rozmawiają oczywiście 

o bulwarach. Kontynuując swo-

ją inspekcję sprzed lat, patrzą 

jak ich dzisiejsi następcy konty-

nuują ich misję. Należy dodać, 

że do dziś Stefan Starzyński 

nie miał szczęścia do swoich 

pomników. Pierwszy, który 

stanął na kawałku betonowej 

pozostałości po nieistniejącym 

już pałacu Brühla w Ogrodzie 

Saskim, był małą rzeźbą, a nie 

pomnikiem – należy do mniej 

udanych dzieł Ludwiki Nitscho-

wej. Obecnie stoi przed jedną 

ze szkół jego imienia. Drugi 

pomnik, autorstwa Andrzeja 

Renesa na pl. Bankowym – jest 

w ocenie warszawiaków – nie-

porozumieniem. Za komentarz 

mogą posłużyć nadane mu 

pseudonimy: „żółw”, „łowiczan-

ka”, „głowa kapusty”, „prezy-

dent w śliniaku” (cyt. za „Gaze-

tą Wyborczą”).

Paweł Pietrusiński przy modelowaniu pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego
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Nowy monument ma stanąć 

na niewysokim cokole. Pomnik 

ma być oświetlony. Na pozio-

mie chodnika będzie tzw. świat-

ło obrysowe, a sama rzeźba bę-

dzie oświetlona z reflektorów 

umieszczonych na maszcie. 

Patrząc na wizualizacje 

śmiało można powiedzieć, że 

będzie to jeden z  bardziej uda-

nych warszawskich pomników. 

Odlewy postaci zostały wyko-

nane w Kielcach, w pracowni 

Jacka Guzewy. Zgodnie ze sztu-

ką odlewniczą „po kawałku”, 

a następnie zespawane. Dzięki 

precyzji wykonania każdy, kto 

będzie patrzył na pomnik bez 

trudu rozpozna i Starzyńskie-

go, i Kulskiego. 

– Tylko niech on wreszcie 

stanie – zauważa Pietrusiński. 

– Pomnik już od  siedmiu lat 

wędruje po Warszawie.

Obawy rzeźbiarza są już 

przeszłością. W połowie lipca 

radni Śródmieścia przez akla-

mację zatwierdzili aktualną lo-

kalizację monumentu. 

Kończąc można stwierdzić, 

że wszyscy, którzy przyczynili 

się do powstania pomnika „Pre-

zydentów Wielkiej Warszawy” 

chcą dać miastu coś, co uho-

noruje dwóch zasłużonych wło-

darzy miasta i będzie pięknym 

elementem bulwarów oraz – co 

równie ważne – pokaże warsza-

wiakom, szczególnie tym mło-

dym, kawałek pozytywnej histo-

rii stolicy. Pokaże, że idea, praca 

to wielkie i niezniszczalne war-

tości, które warto upamiętniać.

Paweł Ludwicki

Prace przy odlewie monumentu
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Zwiedzając nasz nadwiślański gród, czy ot tak 

zwyczajnie po nim spacerując, nie sposób nie na-

tknąć na prace rzeźbiarza Pawła Pietrusińskiego. 

Jego samodzielnych realizacji autorskich, czy też 

realizowanych we współpracy z prof. Gustawem Ze-

młą (a nawet kopii innych dzieł) jest w stolicy bez 

liku. Ale o tym później.

Pietrusiński jest absolwentem stołecznego Lice-

um Plastycznego im. Wojciecha Gersona – ukończył 

je z wyróżnieniem. Potem studiował na Wydziale 

Konserwacji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych 

w Warszawie. Specjalizacja: Konserwacja Rzeźby 

i Elementów Architektonicznych. Studiował także na 

Wydziale Rzeźby w pracowni prof. Gustawa Zemły. 

Przez 11 lat był wykładowcą na wydziale, którego 

jest absolwentem. Działał również w Społecznym 

Komitecie Odbudowy Starych Powązek. Od prawie 

ćwierćwiecza prowadzi swoją autorską pracownię 

pod nazwą „Pracownia Rzeźby – Bieniewo” Paweł 

Pietrusiński.

Poza znawcami rzeźbiarstwa, przewodnikami po 

Warszawie czy entuzjastami pomników, przeciętny 

mieszkaniec stolicy nie wie nawet obok jakich mo-

numentów przechodzi. Nie wie kogo, czy co, one 

przedstawiają. I nie wie, kto jest też ich autorem. 

A przecież pomnik Bitwy o Monte Cassino w Ogro-

dzie Krasińskich poświęcony bohaterom, którzy zdo-

bywali klasztor Monte Cassino, jest dziełem Zemły 

i Pietrusińskiego. Podobnie jak pomnik Henryka 

Sienkiewicza w Łazienkach. A kto wie, że kopię słyn-

nego paryskiego pomnika Charles’a De Gaulle’a au-

torstwa Jeana Cardota, tu u nas wykonał i postawił 

Paweł Pietrusiński? Podobnie się ma rzecz z pomni-

kiem Napoleona przy placu Powstańców Warszawy. 

Jego autorskich prac jest tak wiele, że samo ich 

wyliczenie zajęłoby mnóstwo miejsca. Bo tej pory jest 

ich – wliczając również rzeźby portretowe i tablice – 

ze sto, a może nawet i więcej. Z tych ważniejszych na-

leżałoby wymienić trzy marszałka Piłsudskiego, trzy 

papieża Jana Pawła II (plus kolejne trzy zrealizowa-

ne z Zemłą). Jest też autorem aranżacji rzeźbiarskiej 

Wzgórza Katyńskiego w Kielcach. Jak sam podkreśla, 

szczególnym sentymentem darzy Zamek Królewski – 

to tu zaczęła się jego przygoda konserwacją i rzeźbą. 

Jeszcze jako uczeń odtwarzał poręcze przy zamko-

wych schodach. A później, na zlecenie prof. Aleksan-

dra Gieysztora, na podstawie obrazów Canaletta,  od-

twarzał attyki pałacu Pod Blachą. 

Ma też w swoim portfolio Pietrusiński pomnik… mo-

stu! Chodzi o most im. kpt. Kazimierza „Herwina” Piątka 

na Bobrzy, po którym jego patron wkroczył 12 sierpnia 

1914 roku do Kielc na czele 1 Kompanii Kadrowej. 

Teraz Warszawie przybędzie kolejny pomnik jego 

autorstwa – pomnik Prezydentów Wielkiej Warszawy.

Paweł Ludwicki

rzeźbiarz nie tylko Warszawy

W pracowni
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Dwaj Prezydenci, 
jedna wizja Warszawy

Z Kazimierzem Sztarbałło, historykiem sztuki, konserwatorem 

zabytków, inicjatorem  i autorem koncepcji powstania  

pomnika Stefana Starzyńskiego i Juliana S. Kulskiego  

rozmawiają Agnieszka Skórska–Jarmusz i Paweł Ludwicki

Pomniki to Twoja specjal-
ność. Parę z nich zyskało dzięki 
Tobie drugą młodość. Pamięta-
my spektakularne zdjęcie Kró-
la Zygmunta Starego z Kolum-
ny i zawiezienie go do Browaru 
Warszawskiego na piwo… 

…i do konserwacji, oczywi-

ście!…

….oraz przetransportowanie 
Kopernika na wystawę do Za-
mku…

A potem jeszcze zająłem się 

renowacją Kościuszki na Wawe-

lu. Rzeczywiście, pomniki – jak 

się okazuje – wpisały się w mój 

życiorys na stałe. Jednak z po-

mnikiem Prezydentów Wielkiej 

Warszawy jest nieco inaczej – 

tym razem nie zajmujemy się re-

stauracją, tylko stawiamy zupeł-

nie nową inwestycję. 

Zacznijmy od początku…
Kilka lat temu redaktor Jola 

Furgał zapytała mnie, czy ze-konserwator zabytków kazimierz Sztarbałło
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chciałbym zostać pełnomocni-

kiem profesora Juliana E. Kulskie-

go – w sprawach przywrócenia 

należnej pamięci jego ojcu. Traf 

chciał, że w tym samym czasie 

przystanek tramwajowy na Ma-

dalińskiego, z którego co dzień 

korzystałem, zmienił nazwę na 

„Kulskiego”, tymczasem to na-

zwisko zwyczajnie nie istniało 

w mojej historycznej pamięci. 

Zresztą nie byłem w tym od-

osobniony. Ignorancji w tym 

względzie wstydzę się do dziś, 

na szczęście szybko uzupełniłem 

braki. Mając świadomość, jak 

ważną rolę dla rozwoju stolicy 

odegrała postać wiceprezydenta 

Warszawy Juliana S. Kulskiego, 

z przyjemnością zgodziłem się 

wesprzeć wysiłki jego syna. 

To świetnie pamiętamy – ro-
biliśmy wywiad z profesorem 
na temat budowy pomnika…

Tak, niemniej pomnik Prezy-

dentów Wielkiej Warszawy nie 

jest naszą pierwszą wspólną 

inicjatywą. Prace na rzecz zmia-

ny wizerunku i rozpoznawal-

ności ojca profesora Kulskiego 

rozpocząłem od remontu jego 

nagrobka na Powązkach. Zebra-

nie stosownych pozwoleń zajęło 

mi – bagatela – siedem miesię-

cy. Szczęśliwie, nagrobek został 

finalnie wyremontowany, a na 

zworniku łuku umieściliśmy 

znak Polski Walczącej. 

Co było później?
W trakcie rozmów z profeso-

rem Julianem E. Kulskim zasta-

nawialiśmy się, jak przywrócić 

należną pamięć jego ojcu. Pierw-

szą myślą było umieszczenie 

tablicy pamiątkowej na pałacu 

Jabłonowskich, czyli w siedzibie 

dawnego ratusza, gdzie praco-

wał prezydent Kulski. Znajdowa-

ły się tam już tablice poświęcone 

Stefanowi Starzyńskiemu oraz 

jego drugiemu zastępcy Marce-

lemu Porowskiemu.  Sfinalizowa-

nie tego zamierzenia zajęło nam 

trochę czasu – jednak obaj przy-

jaciele znów znaleźli się blisko 

siebie. To doskonale uzupełniło 

historię okupowanej, walczącej 

Warszawy.

Można zatem było przyjąć, 
że historia się wypełniła i mo-
gliście – zadowoleni – na tym 
poprzestać…

Wiecie już, że całe życie zaj-

mowałem się pomnikami, dla-

tego też poddałem Profesorowi 

myśl uhonorowania ojca właś-

nie w ten sposób. Julian E. Kul-

ski zapalił się do tego pomysłu. 

Snuł różne wizje na temat formy 

monumentu i jego lokalizacji, jed-

nak żadna z wymyślonych przez 

nas koncepcji nie wydawała się 

kompletna. Ciągle nurtowała 

mnie myśl, że idea pomnika po-

winna być inna od ogólnie przy-

jętych kanonów. Odwoływać się 

przede wszystkim do przyjaźni 

obu prezydentów… I tu znowu 

pomógł przypadek. Przeglądając 

archiwalne fotografie, odnala-

złem zdjęcie prezydenta Starzyń-

skiego i ojca profesora idących 

na inspekcję budowanych przed 

wojną, bulwarów warszawskich. 

Dotarło do mnie, że odwzorowa-

nie tej fotografii w formie pomni-

ka może okazać się genialnym 

pomysłem – prostym, wyrazi-

stym, bardzo współczesnym. Na-

tomiast przekonanie profesora 

Kulskiego do mojej wizji zajęło 

trochę czasu. Był początkowo 

zwolennikiem tradycyjnych form 

pomników. Jednak decydującym 

argumentem okazał się pomysł 

pokazania młodym warszawia-

kom nie tyle idei walki, co etosu 

pracy. Przywołaliśmy ostatnie 

przemówienie Stefana Starzyń-

skiego ze słynnymi słowami „Wi-

dzę Warszawę wielką”. I to za-

ważyło na finalnej, pozytywnej 

decyzji Profesora. 

Jaka według Ciebie miała-
by być symbolika pomnik Pre-
zydentów Wielkiej Warszawy?

Pomnik z założenia ma być 

ucieleśnieniem ponadczasowych 

idei: przyjaźni, etosu pracy, miło-

ści do miasta i ojczyzny. Warto 

podkreślić, że w zeszłym roku mi-

nęły 84 lata od zakończenia prac 

na bulwarach pomiędzy war-

szawskimi mostami. Teraz wyob-

raźmy sobie, że prezydenci idą 

dziś dokończyć przerwaną przez 

wojnę inspekcję, by zobaczyć, 

jak ich następcy kontynuują ich 

myśl i dzieło. W tym miejscu war-

to pogratulować warszawskim 

samorządowcom, że z sukcesem 

kontynuują projekty zapoczątko-

wane przez swoich przedwojen-

nych poprzedników.

Tak, oglądając wizualiza-
cję pomnika, też mamy wra-
żenie, że prezydenci wizytują 
dzisiejsze bulwary tak chętnie 
odwiedzane dziś przez kolej-
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ne pokolenia warszawiaków. 
Tymczasem opowiedz proszę, 
jak wyglądało przejście od idei 
do jej realizacji? 

Kiedy profesor zaakceptował 

koncepcję pomnika, najłatwiej 

było do niej przekonać Pawła 

Pietrusińskiego, wybitnego war-

szawskiego rzeźbiarza, znane-

go z realizacji wielu pomników 

i rzeźb. Rzucił tylko jedno spoj-

rzenie na zdjęcie i po tygodniu 

stworzył już gipsowy mo-

del rzeźby. Szczególnie 

obiecujące było spotka-

nie profesora Kulskie-

go i władz Fundacji 

z panią prezydent 

Miasta Stołecznego 

Warszawy Hanną 

Gronkiewicz-Waltz 

i panią Małgorza-

tą Naimską z Biu-

ra Kultury Urzędu 

m.st. Warszawy. Obie panie 

były bardzo zainteresowane 

naszym pomysłem i zadekla-

rowały swoje pełne poparcie 

dla tej idei. Wszystkie agendy 

miejskie wstępnie zaakcepto-

wały proponowaną lokalizację 

obok ogrodów zamkowych i wy-

raziły zgodę na posadowienie po-

mnika. 

Kto przyczynił się do reali-
zacji idei? 

Warto wspomnieć, że do zrea-

lizowania naszego pomysłu pier-

wotnie powołana została Funda-

cja Rodziny Kulskich, na czele 

której stanął Sławomir Rybałtow-

ski. Z biegiem lat zastąpiła go 

Barbara Ratajska, z którą proce-

dowaliśmy urealnienie naszego 

pomysłu. Następnie Fundacja 

Rodziny Kulskich przekształciła 

się w Fundację Kulskich na rzecz 

współpracy polsko-amerykań-

skiej i na tym etapie stery nad 

Fundacją przejęła prezes Małgo-

rzata Bogusz – prawdziwy wul-

kan energii i skutecz-

ności! Praca nad 

p o m n i k i e m 

w z i ą z a ł a 

się z wieloma 

formalnoś-

c i a m i 

oraz pozy-

s k a n i e m 

s t o s o w -

nych funduszy. 

Pamiętajmy, że wszystkie etapy 

prac były oczywiście na bieżą-

co akceptowane przez profesora 

Juliana E. Kulskiego. Gdyby nie 

ciężka, kilkunastomiesięczna 

praca prezes Bogusz i jej zespołu, 

posadowienie pomnika zapewne 

przesunęłoby się na następny 

wiek. Jednak determinacja pani 

prezes i jej „siła przebicia” spo-

wodowały, że odsłonięcie pomni-

ka najprawdopodobniej będzie 

możliwe jeszcze w tym roku. 

Portrety obu prezydentów 
są niezwykle udane, nikt nie 
będzie miał problemu z roz-
poznaniem postaci, a przecież 
do tej pory Starzyński nie miał 
szczęścia do swoich rzeźbiar-

skich podobizn. Nieudany 
był pomnik Nitschowej, Re-

nes też się za bardzo nie po-
pisał. Zastanawiamy się, 
czym według Ciebie ten 
pomnik będzie się wy-
różniał na tle innych?

Jeszcze raz przypo-

minam wam i wszyst-

kim warszawia-

kom, że tych 

dwóch space-

rujących po bulwarach pa-

nów to najpierw gloryfikacja 

idei – idei Wielkiej Warszawy 

– a dopiero potem personalny 

hołd dla dwóch wybitnych wło-

darzy miasta. Na tym polega uni-

kalność tej rzeźby. 

Na sam koniec, powiedz 
proszę, co motywuje cię do 
pracy i tak aktywnych działań 
w przestrzeni miejskiej?

Wszystkie moje działania 

skupione wokół warszawskich 

pomników są działaniami na 

rzecz Wielkiej Warszawy. Kul-

tywowanie pamięci o wielkich 

projektach architektonicznych 

i podtrzymywanie przedwojen-

nego etosu pracy jest dla mnie 

niezwykle ważne.  ■
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Fundacja 
Kulskich

Fundacja Kulskich została 

ustanowiona 10 czerwca 2015 

roku z woli Juliana Eugeniusza 

Kulskiego – bohatera Powstania 

Warszawskiego, architekta, eks-

perta Banku Światowego i przyja-

ciela postaci takich jak Jan Nowak 

Jeziorański czy Zbigniew Brzeziń-

ski. Od początku swojej działal-

ności, Fundacja Kulskich zajmuje 

się dokumentowaniem i kultywo-

waniem pamięci o dorobku, życiu 

i działalności Juliana Spitosława 

Kulskiego – zastępcy Stefana 

Starzyńskiego, członka Polskiego 

Państwa Podziemnego i bohatera 

okupowanej Warszawy. 

Poprzez różnego rodzaju pro-

jekty społeczne i kulturalne, Fun-

dacja Kulskich buduje poczucie 

tożsamości narodowej i pielęgnu-

je wartościowe wzorce moralne. 

Realizując projekty edukacyjne 

i stypendialne, Fundacja wzmac-

nia postawy patriotyczne wśród 

przedstawicieli młodego pokole-

nia i kultywuje pamięć historycz-

ną o warszawskich bohaterach 

z okresu okupacji. 

Fundacja jest także organiza-

torem wielu lokalnych i między-

narodowych konferencji, projek-

tów historycznych czy wydarzeń 

kulturalnych, których celem jest 

umacnianie relacji polsko-ame-

rykańskich oraz systematyczne 

kształtowanie wartościowych 

postaw społecznych.

Wśród najważniejszych pro-

jektów zrealizowanych przez 

Fundację Kulskich od roku 2015 

należy wymienić m.in.: 

•  Odsłonięcie tablicy pa-

miątkowej poświęconej 

prezydentowi Julianowi 

Spitosławowi Kulskiemu 

na frontowej ścianie gma-

chu dawnego ratusza przy 

ul. Senatorskiej w Warszawie  

•  Organizacja Koncertu For-

tepianowego Ignacego 

Jana Paderewskiego wraz 

z pokazem mody z lat 20. 

i 30. XX wieku zrealizowa-

nego w ramach programu 

dotacyjnego „Niepodległa” 

•  Organizacja cyklu między-

narodowych konferencji 

poświęconych relacjom 

polsko-amerykańskim pt. 

„The Best Way to Predict 

the Future is to Create it”. 

•  Produkcja i dystrybucja 

filmu dokumentalnego pt. 

“Goliat – zapomniany bo-

hater” poświęconego dzie-

dzictwu i historii rodziny 

Kulskich

•  Budowa pomnika prezy-

dentów Wielkiej Warszawy 

– Stefana Starzyńskiego 

i Juliana S. Kulskiego.  ■

założyciel Fundacji kulskich – prof. Julian E. kulski
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23 września 1939 roku, pod-

czas oblężenia Warszawy, na 

krótko przed zamilknięciem war-

szawskiej rozgłośni radiowej, 

w eter poszły znamienne słowa 

Stefana Starzyńskiego:

Chciałem, by Warszawa 
była wielka. Wierzyłem, że 
wielką będzie. Ja i moi współ-
pracownicy kreśliliśmy plany, 
robiliśmy szkice wielkiej War-
szawy przyszłości. I Warsza-
wa jest wielka. Prędzej to na-
stąpiło niż przypuszczaliśmy. 
Nie za lat pięćdziesiąt, nie za 
sto lat, lecz dziś widzę wielką 
Warszawę. Gdy teraz do Was 
mówię, widzę ją przez okna 
w całej wielkości i chwale, 
otoczoną kłębami dymu, roz-
czerwienioną płomieniami og-
nia, wspaniałą, niezniszczalną, 
wielką, walczącą Warszawę. 
I choć tam, gdzie miały być 

wspaniałe sierocińce – gruzy 
leżą, choć tam, gdzie miały być 
parki – dziś są barykady gęsto 
trupami pokryte, choć płoną 
nasze biblioteki, choć palą się 
szpitale – nie za lat pięćdzie-

siąt, nie za sto, lecz dziś War-
szawa broniąca honoru Polski 
jest u szczytu swej wielkości 
i chwały.

Warszawa obracała się wów-

czas w gruzy. Wniwecz obróciły 

Wspólna droga
Losy Starzyńskiego i Kulskiego były splecione ze sobą w wyjątkowy 

sposób, zaś ich życiorysy przejawiały zadziwiającą zbieżność.  

Obaj marzyli o niepodległej Polsce, a gdy tę udało się wywalczyć,  

obaj pracowali na rzecz Polski silnej i nowoczesnej.  

I obaj budowali Wielką Warszawę.

Stefan Starzyński w swoim gabinecie w ratuszu
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się wysiłki ostatnich kilkunastu 

lat zmierzające do unowocześ-

nienia zapuszczonego, biednego, 

przeludnionego miasta, trapione-

go setkami często prozaicznych, 

ciągnących się jeszcze od XIX 

wieku, bolączek. Mimo to właś-

nie wtedy Starzyński niepostrze-

żenie przeistoczył się z komisa-

rycznego, narzuconego miastu 

prezydenta, w prawdziwego 

męża stanu. W symbol spajają-

cy wszystkie warstwy społecz-

ne Warszawy. Symbol tym ja-

skrawszy, i tym mocniej wryty 

w pamięć i serca, że tragiczny. 

Starzyński miał bowiem szansę 

ocalić życie – czy to uciekając 

czekającym na niego samolotem 

za granicę, czy to idąc do obozu 

jenieckiego jako major Wojska 

Polskiego – wybrał jednak trwa-

nie na posterunku do samego 

końca. Na przekór zdrowemu 

rozsądkowi, wbrew radom przy-

jaciół i współpracowników.

Jego postawa, jego obec-

ność w Warszawie w sytuacji, 

gdy cała wyższa władza wraz 

ze służbami mundurowymi po-

rzuciła stolicę na pastwę losu, 

wlała otuchę w serca mieszkań-

ców i wytworzyła wśród nich 

swego rodzaju więź, dzięki której 

przetrwali poniżenie kapitulacji 

i horror okupacji z podniesionym 

czołem. Z niegasnącą nadzieją, 

że nadejdzie czas odpłaty.

Po aresztowaniu Starzyńskie-

go przez Niemców jego pracę, 

jego walkę o miasto i ludzi, kon-

tynuował do samego Powstania 

Warszawskiego jego zastępca 

i wieloletni przyjaciel, Julian 

Kulski, dzielący z nim marzenie 

o Warszawie wielkiej, jasnej i bo-

gatej, pełnej słońca i zieleni.

SPlecioNe loSy

Julian Spitosław Kulski uro-

dził się 5 grudnia 1892 roku. 

Stefan Starzyński – 19 sierpnia 

1893 roku. W 1905 roku obaj brali 

udział w strajku szkolnym. Obaj 

zdali matury w szkole im. A. 

Kreczmara – Kulski w roku 1910, 

Starzyński rok później. Obaj sym-

patyzowali z PPS-em, przypłaca-

jąc to w 1910 roku miesięcznym 

więzieniem: Starzyński na Cy-

tadeli, Kulski na Daniłowiczow-

skiej. Obaj wstąpili do Legionów 

Polskich. Los zetknął ich gdzieś 

na początku I wojny świato-

wej, mocniej jednak splątuje ich 

ścieżki dopiero w 1917 roku, pod-

czas internowania w Beniamino-

wie. Tam zostają zakwaterowani 

– wraz z dwoma braćmi Stefana 

– w tym samym baraku. Tam też 

dzielą smutek po śmierci swoich 

ojców – Alfons Starzyński zmarł 

26 listopada, zaś Julian Kulski se-

nior 8 grudnia. Odtąd Starzyński 

stale pamięta o przyjacielu. To 

za jego poduszczeniem Kulski 

trafia w 1919 roku do Sztabu Ge-

neralnego w Warszawie, gdzie 

Julian S. kulski przy pracy 
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razem pracują przy przygotowy-

waniu raportów o sytuacji mi-

litarnej i społecznej sąsiednich 

państw. Później, znów za namo-

wą Starzyńskiego, przechodzi 

w grudniu 1921 roku do służby 

cywilnej i miesiąc później wy-

jeżdża do Moskwy jako zastęp-

ca sekretarza generalnego (czyli 

Starzyńskiego) w Delegacji Pol-

skiej w Komisjach Mieszanych 

Reewakuacyjnej i Specjalnej. Co 

prawda mija się z przyjacielem, 

wracającym do kraju na operację 

wyrostka robaczkowego, i musi 

początkowo harować za dwóch, 

w dodatku od razu rzucony na 

głęboką wodę, ale – jak pisał we 

wspomnieniach: 

Wiedziałem (…), że mam 
w nim naprawdę życzliwego 
przyjaciela, mającego zaufa-
nie w moje siły i kwalifikacje, 
przeciwnie do własnej mej nie-
pewności, do czego mogę być 
zdolny (…). 

W Moskwie Kulski – i jego nie-

dawno poślubiona żona, Eugenia 

– są jedynymi świadkami przej-

ścia Starzyńskiego na kalwi-

nizm. Bez konwersji nie byłby bo-

wiem możliwy związek z nową 

wybranką, Pauliną z Chrzanow-

skich, młodą wdową po jednym 

z legionistów. Małżeństwo – za-

warte latem 1922 roku – okazało 

się ze wszech miar udane, da-

jąc Starzyńskiemu nowe siły do 

działania.

oSoBNo

W 1924 roku drogi przyjaciół 

się rozchodzą. Starzyński wra-

ca do Warszawy, zaczepiając 

się w Komitecie Ekonomicznym 

Rady Ministrów. Ze względu na 

kilkuletni pobyt za granicą nie 

do końca jest świadom zmian, ja-

kie w tym czasie zaszły w kraju. 

Zaległości w tej materii błyska-

wicznie nadrabia jako likwidator 

przeżartej korupcją spółki Guzo-

han, stykając się w niej z silnie 

rozkrzewionym nepotyzmem, 

przymykaniem oka na rozmaite 

szwindle i nieudolnością zarzą-

dzania państwowym majątkiem. 

Zdumiony skalą zjawiska odczu-

wa gorycz na widok tego, co się 

dzieje z wywalczoną z takim tru-

dem Niepodległością. Zaczyna 

zbliżać się do obozu sanacyjne-

go, dostrzegając konieczność głę-

bokich zmian, i to przeprowadzo-

nych przy użyciu drastycznych 

środków. W 1926 roku postuluje 

w opublikowanym w „Drodze” 

„Programie rządu pracy w Pol-

sce” rozwiązanie sejmu i upo-

ważnienie rządu do wydawania 

dekretów, reformę sądownictwa 

i administracji (wraz z oddaniem 

tej ostatniej pod stałą kontrolę 

społeczną), reformę rolną, odro-

dzenie samorządu terytorialne-

go i gospodarczego, zahamowa-

nie eksportu surowców, budowę 

silnych państwowych banków, 

rozszerzenie państwowych mo-

nopoli i tworzenie takichże karte-

li, a nadto podniesienie wydajno-

ści pracy i promowanie wolności 

sumienia i wyznań. Czyli wszyst-

ko to, co dekadę później – oczy-

wiście na mniejszą, komunalną 

skalę i w mocno okrojonej wersji 

– sam wprowadzał w warszaw-

skim magistracie.

W tym czasie Kulski spędza 

na studiach we Francji niemal 

dwa lata, zdobywając dyplomy 

w Szkole Nauk Politycznych oraz 

Instytucie Prawa Międzynarodo-

wego. Gdy wraca do kraju we 

Wnętrze ratusza Warszawy
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wrześniu 1927 roku z zamiarem 

zaczepienia się w MSZ, Starzyń-

ski z miejsca ściąga go do Mini-

sterstwa Skarbu, w którym sam 

jest dyrektorem Departamentu 

Ogólnego. Znów pracują razem, 

choć nie zawsze w tym samym 

wydziale. A nawet gdy łączą ich 

obowiązki zawodowe – w latach 

1927−1929 Starzyński był człon-

kiem rady nadzorczej Banku Go-

spodarstwa Krajowego, Kulski 

zaś członkiem tamtejszej komisji 

rewizyjnej – nie przekłada się to 

na ich wzajemne kontakty na 

stopie prywatnej.

Jesienią 1929 roku Starzyński 

osiąga stanowisko wiceministra, 

dwa lata jest też posłem na sejm, 

ale czuje, że jego kariera grzęź-

nie. Odsuwany na boczny tor, 

rozżalony utrącaniem kolejnych 

projektów, w grudniu 1932 roku, 

zamiast wdrapać się na stołek 

ministra, ląduje jako wiceprezes 

BGK. W tym czasie Kulski powo-

lutku pnie się do góry, we wrześ-

niu 1932 roku obejmując posadę 

naczelnego dyrektora Państwo-

wego Monopolu Spirytusowego. 

Ich drogi znów się rozchodzą. Po 

raz ostatni.

Latem 1933 roku Starzyński 

wraca do Ministerstwa Skarbu, 

ale jako komisarz generalny Po-

życzki Narodowej. Jego zada-

niem jest załatanie budżetowej 

dziury poprzez ściągnięcie od 

Polaków 120 milionów złotych. 

Rozkręcona przez Starzyńskiego 

machina propagandowa, z wpro-

wadzeniem niemal obowiązku 

oddania państwu – naturalnie 

na jakiś czas, i to na procent – 

jednej miesięcznej pensji, niespo-

dziewanie przyniosła ponad 350 

milionów. Niezmordowany, do-

skonale zorganizowany i tyrający 

jak wół Starzyński zaczyna być 

postrzegany jako maszyna pra-

cy, jako swego rodzaju żołnierz, 

który – rzucony na linię gospo-

darczego frontu – swoim zaanga-

żowaniem i energią potrafi doko-

nać rzeczy wręcz niemożliwych. 

Jest więc idealnym kandydatem 

do zrobienia porządków w war-

szawskim magistracie.

NierząDNa  
„goSPoDarKa  
MagiStracKa”
A działo się w nim tak źle, że 

nawet opinia publiczna za syno-

nim nierządnej gospodarki uwa-

żała „gospodarkę magistracką”. 

Finanse miasta były w stanie 

opłakanym. Kasa, przetrzebiona 

kryzysem i obciążona szeregiem 

wysokich kredytów, notorycznie 

świeciła pustkami. Ponieważ 

rząd nie zamierzał już pożyczać 

magistratowi żadnych pienię-

dzy, jednocześnie obarczając 

samorząd terytorialny kolejny-

mi zadaniami, dotychczas leżą-

cymi w gestii państwa, miasto 

było pogrążone w inwestycyj-

nym bezwładzie. Kotłujące się 

i wyszarpujące kawałki władzy 

polityczne koterie blokowały 

jakąkolwiek inicjatywę i ob-

sadzały swoimi zwolennikami 

poszczególne spółki miejskie, 

prowadzące w efekcie mocno 

niezależną działalność. Dokuczli-

we były zatargi władz miejskich 

z pracownikami, biorące się m.in. 

z nieterminowych wypłat, co 

z kolei skutkowało dość częstymi 

strajkami i pogotowiami strajko-

wymi. Gospodarka miejska była 

nieskoordynowana, a do tego 

brakło wizji co do kierunków jej 

rozwoju. Oliwy do ognia dolewa-

ła prasa, bezlitośnie punktująca 

kolejne bolączki i potknięcia Za-

rządu Miejskiego.

Typowa wylotówka z Warszawy. Lata 20-ste
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Odrębnym kłopotem była 

nieduża powierzchnia gruntów 

należących do miasta, nie było 

więc praktycznie mowy o no-

wych inwestycjach, nawet gdy-

by znalazły się na nie pieniądze. 

Na terenach włączonych w obręb 

stolicy w 1916 roku dominowały 

dziurawe, często nawet niebruko-

wane ulice, wzdłuż których ciąg-

nęły się rowy pełne nieczystości 

i sporadyczna, na ogół drewnia-

na zabudowa. Brakło wodocią-

gów i kanalizacji, a za komunika-

cję służyły dorożki i dychawiczne 

parowe ciuchcie, ciągnące po 

wąskich torach rachityczne wa-

goniki. Centrum miasta wyglą-

dało lepiej, ale w oczy kłuł chaos 

zabudowy, z wysokimi kamieni-

cami przeplatanymi antycznymi, 

parterowymi dworkami. Brako-

wało szerszych arterii, łączących 

odleglejsze dzielnice z centrum. 

Brakowało mostów. Szkoły i in-

stytucje magistrackie gnieździły 

się w prywatnych, nieprzysto-

sowanych do pełnienia tej roli 

i drogich w wynajmie budyn-

kach. Dramatycznie brakło ziele-

ni miejskiej. We znaki dawało się 

zbytnie zagęszczenie zabudowy, 

a co za tym idzie, przeludnienie 

niektórych rejonów. Kłopot spra-

wiały ciemne, wilgotne, sprzyja-

jące rozwojowi gruźlicy podwó-

rza, ciasnota mieszkań (prawie 

połowa dostępnych lokali była 

jednoizbowa), wspólne toalety 

(tylko jedna trzecia mieszkań 

miała własną), tandeta budowla-

na i wysokie koszty życia – tak 

jeśli chodzi o czynsze, jak i prąd, 

gaz czy nawet bilety tramwa-

jowe. Jak by tego było mało, 

urzędnicy dbali bardziej o inte-

res własny niż miasta, intrygując 

i powodując obstrukcje w obiegu 

dokumentów.

2 marca 1934 roku rząd sana-

cyjny przejmuje w końcu kontro-

lę nad Warszawą, rozwiązując 

demokratycznie wybraną Radę 

Miejską i wprowadzając zarząd 

komisaryczny. Na jego czele staje 

Marian Zyndram-Kościałkowski. 

Od razu zabiera się za porządki, 

Sala Plenarna ratusza w Pałacu Jabłonowskich
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aczkolwiek na stanowisku pozo-

staje ledwie 4 miesiące. Z koń-

cem czerwca obejmuje tekę mi-

nistra spraw wewnętrznych 

po zastrzelonym dwa tygodnie 

wcześniej Bronisławie Pierackim.

WeJście  
StarzyńSKiego
Wtedy na scenę wszedł Ste-

fan Starzyński. 2 sierpnia został 

mianowany komisarycznym 

prezydentem Warszawy. Rządy 

miały być niedługie, trwające 

najwyżej dwa lata – do czasu 

przeprowadzenia nowych wy-

borów do Rady Miejskiej, która 

zajmie się wyłonieniem pełno-

prawnego prezydenta. Z różnych 

przyczyn pozostał jednak na sta-

nowisku aż do wybuchu wojny.

Zyndram-Kościałkowski tro-

chę przeczyścił struktury ma-

gistrackie, poczynił rozmaite 

oszczędności i forsował otwarcie 

się miasta na rzekę, ale zbyt wie-

le nie zdążył zrobić. Starzyński 

kontynuował zapoczątkowane 

przez poprzednika zmiany, acz-

kolwiek stopniowo wprowadzał 

w życie również swoje własne 

idee. Było to jednak trudne za-

danie, bo ogół warszawiaków 

odbierał desantowanie go na 

stołeczny urząd jako próbę za-

właszczenia miasta przez obóz 

rządzący, tym bardziej, że – przy-

najmniej początkowo – bardziej 

liczył się ze swoimi przełożony-

mi niż z mieszkańcami miasta. 

W zyskaniu sympatii warszawia-

ków nie pomagało też to, że był 

wojskowym, i to sanacyjnym, jak 

również przewodzenie przezeń 

śródmiejskim strukturom BBWR. 

W efekcie wszystkie decyzje per-

sonalne były traktowane jako 

polityczne czystki. A Starzyński 

faktycznie nie patyczkował się 

z urzędnikami. Usuwał zdublo-

wane etaty, przycinał nadmier-

nie wybujałe pensje i emerytury 

(niektórym ławnikom wręcz je 

odebrał), odmładzał kadry. Naj-

większym problemem było jed-

nak przewartościowanie celu 

pracy w urzędzie – ze zwykłego, 

zarobkowego zajęcia w służbę 

publiczną i społeczną, z jedno-

czesnym wprowadzeniem wy-

sokiej dyscypliny pracy. Trzeba 

było dokonać niezbędnej selekcji 

pracowników, następnie zyskać 

zaufanie pozostawionej reszty, 

potem przekonać ich do włas-

nych pomysłów, a dopiero na tak 

uzyskanym fundamencie cokol-

wiek budować.

Swoje zamierzenia w tej ma-

terii wyłożył w inauguracyjnym 

przemówieniu:

Kto nie potrafi traktować 
swej pracy w samorządzie jako 
służby publicznej, temu trud-
no będzie pozostać na zajmo-
wanym stanowisku. Różnica 
w rozwoju Państwa i Stolicy 
jest tak wielka, że musimy tem-
po naszej pracy wzmóc wielo-
krotnie, aby tę różnicę wyrów-
nać. Zasada: my dla ludności, 
a nie ludność dla nas.

Narzucone tempo pracy było 

wyczerpujące, w dodatku Sta-

rzyński – sam harujący nawet 

i po 20 godzin na dobę – wyma-

gał osobistych poświęceń, nie 

wahając się żądać wykonywania 

obowiązków również poza regu-

larnymi godzinami urzędowania. 

Efekty były więcej niż zadowala-

jące, ale nie każdy wytrzymywał 

nową dynamikę, skutkiem czego 

Otwarcia przedłużonej na koło linii „16”. Pierwszy z lewej J. kulski
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była spora rotacja na stanowi-

skach. O tych jednak, co się prze-

cisnęli przez sito i utrzymali na 

stanowiskach, Starzyński dbał. 

Jak wspominał Kulski: 

(…) miałem we wdzięcznej 
pamięci działania Starzyńskie-
go, zmierzające do pełnego li-
kwidowania nawet drobnych 
zadrażnień pomiędzy ludźmi, 
których dobra współpraca 
była przez niego uważana za 
warunek pożytecznego układu 
we władzach ratuszowych.

ratoWaNie  
FiNaNSóW

Podniesienia wydajności pra-

cy i przewartościowania stosun-

ku do służbowych obowiązków 

Starzyński zażądał też od pra-

cowników wszystkich przedsię-

biorstw komunalnych. Jak mówił 

na spotkaniu z przedstawiciela-

mi prasy stołecznej w połowie 

września:

Stosunek aparatu miej-
skiego do ludności jest przy-
czyną pewnego zobojętnienia 
mieszkańców do zagadnień 
miejskich. (…) Teraz dopiero 
mam możność przystąpić do 
realizacji tego największego 
zagadnienia… przekształcenia 
stosunku miasta do ludności, 
a w konsekwencji ludności do 
miasta. 

Innymi słowy – wstąpił na 

drogę rozniecenia w warszawia-

kach miłości do miasta, starając 

się zarówno usprawniać i sze-

rzej udostępniać usługi Zarządu 

Miejskiego, jak i stale informo-

wać o zachodzących zamianach 

poprzez lokalną prasę, z którą 

zamierzał utrzymywać możliwie 

bliski kontakt.

Kolejnym etapem było cięcie 

kosztów prowadzące do odzy-

skania równowagi budżetowej. 

Dzięki odpowiedniemu umoco-

waniu politycznemu i rozlicznym 

kontaktom Starzyński dopro-

wadził na wstępie do uregulo-

wania zadawnionych sporów 

finansowych między gminą war-

szawską a Skarbem Państwa, co 

przyniosło 20 milionów złotych 

oszczędności. Potem wziął się za 

rewidowanie kontraktów m.in. 

na asfaltowanie ulic, rozwiązał 

część umów najmu lokali szkol-

nych, upychając dzieci po ist-

niejących gmachach szkół miej-

skich, zlikwidował tramwajarską 

szkołę i przedszkola, wyraźnie 

kosztowniejsze w utrzymaniu niż 

pozostałe miejskie placówki, ska-

sował też specjalną opiekę zdro-

wotną w przedsiębiorstwach 

miejskich. Dzięki uzyskanemu 

w BGK kredytowi przeforsował 

błyskawiczną budowę dziesięciu 

szkół, zaprojektowanych i wymu-

rowanych pod dach w morder-

czym tempie trzech miesięcy, co 

niestety odbiło się na jakości – 

tak samego wykonania, jak i pro-

jektu, oferującego niezbyt prze-

myślany rozkład pomieszczeń. 

Większe inwestycje, bardziej do-

pracowane architektonicznie i le-

piej usytuowane przestrzennie, 

były jednak niemożliwe do rea-

lizacji ze względu na tragicznie 

niski stan posiadania gruntów 

przez Magistrat. Było to 4% po-Stefan Starzyński z uczniami szkół warszawskich



Prezydenci Wielkiej Warszawy    25     

wierzchni miasta, podczas gdy 

do umiarkowanie swobodnego 

rozwoju, z poszerzaniem dotych-

czasowych ulic i wytyczaniem 

nowych, z urządzaniem parków 

i budową gmachów użyteczno-

ści publicznej stanowiących za-

lążek założeń urbanistycznych, 

potrzeba było przynajmniej dzie-

sięć razy tyle. Marzenie ściętej 

głowy przy stanie warszawskich 

finansów. Mimo to planowano 

kolejne arterie i szeregowano je 

pod względem ważności, a prze-

de wszystkim możliwości reali-

zacji. Tak samo powstawały ko-

lejne koncepcje nowoczesnych 

gmachów i rozległych osiedli.

Zaczęto mozolnie pozyski-

wać tereny, skupując je od pań-

stwa, niechętnego bezpłatnemu 

oddawaniu odziedziczonych 

po rosyjskim zaborcy gruntów, 

często wcześniej skonfiskowa-

nych miastu, a także nabywając 

je od osób prywatnych drogą 

kupna bądź darowizny, niekie-

dy dosłownie wyszarpywanej 

z gardła. Dzięki temu do wy-

buchu wojny stan posiadania 

gruntów komunalnych podwo-

ił się, ale wciąż było to za mało 

na budowę nowoczesnego mia-

sta. Podobnie jak wciąż, mimo 

odzyskania płynności finanso-

wej, nie było z czego prowadzić 

większych inwestycji. A przecież 

nadal zostawał do wykonania 

ogrom robót na pozbawionych 

podstawowych udogodnień cy-

wilizacyjnych terenach przyłą-

czonych do miasta dwie dekady 

wcześniej… To właśnie tymi tere-

nami szczególnie mocno chciał 

się zająć Starzyński. Jak mówił 

w wywiadzie dla „Kuriera Poran-

nego”, przeprowadzonym zaraz 

po objęciu urzędu:

Będę chciał być prezyden-
tem miasta jako całości, we 
wszystkich przejawach jego 
życia, a będę starał się być rów-
nież – niech Pan to zaznaczy – 
i prezydentem przedmieść, tak 
dotychczas upośledzonych.

KulSKi W ratuSzu

14 lutego 1935 do Starzyń-

skiego dołączył Julian Kulski. 

Zmęczony niezdrową atmosferą 

w dotychczasowym miejscu pra-

cy przyszedł do przyjaciela się 

wyżalić, a wyszedł z posadą wi-

ceprezydenta, od pewnego cza-

su wakującą po zejściu Medarda 

Downarowicza, który literalnie 

zaharował się na śmierć. Niemal 

natychmiast włączył się do prac, 

Wiceprezydent J. kulski dekoruje zasłużonych pracowników Elektrowni Warszawskiej

Dyplom uznania z rąk wiceprezydenta...
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rozpoczynając od negocjowania 

warunków nowych umów zbio-

rowych w Tramwajach Warszaw-

skich i gazowni, gdzie zarobki 

mocno wykraczały poza średnią 

wynagrodzeń ogółu pracowni-

ków miejskich. Negocjacje nie 

były łatwe, bo wraz z obniżką 

pensji miała też nastąpić obniżka 

emerytur, a także częściowe od-

stąpienie od rozmaitych udogod-

nień, wywalczonych przez pra-

cowników w ciągu minionych 

lat. W dalszej kolejności Kulski za-

warł – w znacznie spokojniejszej 

atmosferze, bo i redukcje były 

o wiele skromniejsze – nowe 

układy zbiorowe z pracownikami 

wodociągów i kanalizacji oraz 

rzeźni. Poczynione oszczędności, 

sięgające miliona złotych, umoż-

liwiły przeprowadzenie obniżki 

taryf wodociągowej, gazowej 

i tramwajowej, co pozwoliło nie-

co odetchnąć wymęczonym kry-

zysem warszawiakom i odwrócić 

nasilającą się od paru lat tenden-

cję ścisłego reglamentowania 

zbyt dotąd drogich usług, albo 

wręcz z nich rezygnowania.

Taksy taryfowe zaczęły też 

być zresztą narzędziem do re-

gulowania zjawisk społecznych. 

Tak było na przykład z podat-

kiem za zużycie bruków. Obni-

żenie jego stawki dla wozów 

ogumionych spowodowało ma-

sową wymianę kół z obręczami 

żelaznymi na koła wyposażone 

w opony, co z kolei przełożyło 

się na mniejsze niszczenie na-

wierzchni ulic, szczególnie tych 

asfaltowanych, i zmniejszenie 

ilości wykonywanych remon-

tów jezdni. Nie wspominając już 

o zmniejszonym hałasie i reduk-

cji drgań, przenoszących się na 

sąsiadujące z ruchliwymi trakta-

mi domy. Dobre efekty dała też 

obniżka cen biletów do Muzeum 

Narodowego i wprowadzenie dni 

bezpłatnych, dzięki czemu nastą-

pił gwałtowny wzrost frekwencji 

miłośników sztuki. Przycięto tak-

że opłaty za przedszkola (o 50%), 

wysokość wpisowego w gimna-

zjach miejskich (o 20%), zreduko-

wano o połowę opłaty za korzy-

stanie z bibliotek publicznych, 

obniżono o 50% ceny biletów do 

Otwarcie przebudowanej ul. Wolskiej
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ZOO, zniesiono podatek hotelo-

wy od najtańszych przybytków, 

zmniejszono podatki od psów 

(z 30 na 15 złotych), szyldów 

(do 80% stawki) oraz widowisk 

i rozrywek (w niektórych przy-

padkach w ogóle zrezygnowano 

z pobierania opłaty).

Po jako takim unormowaniu 

najpilniejszych spraw finanso-

wych Starzyński wziął się za wy-

gląd miasta. Na wstępie rozbu-

dował i usamodzielnił komórkę 

planowania przestrzennego, po-

wołując tym samym do życia Wy-

dział Planowania Miasta. Zadbał 

o ściągnięcie do niego wartoś-

ciowych pracowników, zapew-

nił budżet i zlecił dokonywanie 

pomiarów oraz opracowywanie 

planów szczegółowych, zgodnie 

z którymi będzie następował 

rozwój miasta. Niezależnie od 

tego nawiązał bliższe kontakty 

z najwybitniejszymi urbanistami 

i architektami, odbywając z nimi 

narady dotyczące regulacji i upo-

rządkowania wyglądu stolicy. Po-

kłosiem tych narad były głośne, 

szeroko dyskutowane wystawy 

„Warszawa przyszłości” (opraco-

wana jeszcze przez poprzedni-

ków) i „Warszawa wczoraj, dziś, 

jutro”, gromadzące wiele makiet 

i szkiców zapowiadających wiel-

kie inwestycje, które zmienią ob-

licze miasta.

Ponieważ jednak dochody 

Magistratu, mimo poczynionych 

oszczędności, wciąż się kurczyły 

m.in. za przyczyną raz za razem 

nowelizowanej ustawy o finan-

sach komunalnych, i nie sposób 

było się obejść bez coraz mocniej 

obciążających miejski budżet 

kredytów, Starzyński starał się 

rozbudzić wśród warszawiaków 

lokalny patriotyzm, rozniecić 

w nich miłość do miasta. By dzię-

ki temu łatwiej było im przełknąć 

konieczne wyrzeczenia.

Ku WielKieJ  
WarSzaWie

Zaczął kierować uwagę war-

szawiaków na to, co wśród na 

ogół niezbyt cenionej zabudowy 

miejskiej było godne zachowania 

i odpowiedniego wyekspono-

wania. Co stanowiło o dawnej 

Tor Wyścigowy na Służewcu – nowa hala biletowa
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świetności miasta, przytłoczo-

nego na przełomie wieków nie-

botycznymi, ciasno upchniętymi 

kamienicami. Uratowany przed 

wyburzeniem i wyremontowa-

ny został sąsiadujący z ratuszem 

pałac Blanka. Odrestaurowano 

Arsenał, umieszczając w nim 

archiwum miejskie. Odświeżo-

no fasadę Teatru Wielkiego oraz 

przywrócono blask miejskim ro-

gatkom. Rozpoczęto odsłanianie 

resztek murów miejskich i wy-

kupiono pod świeżo tworzone 

Muzeum Dawnej Warszawy 

trzy staromiejskie kamienicz-

ki – Baryczkowską, Kleinpol-

dowską i Pod Murzynkiem. Od-

tworzono Kanał Piaseczyński 

i szykowano się do rekonstrukcji 

Zamku Ujazdowskiego. Część 

zabytków – głównie kościoły 

i pomniki – podświetlono reflek-

torami. Rozpoczęto też wizualne 

porządkowanie skarpy wiślanej 

i usuwanie obiektów szczególnie 

szpecących panoramę miasta, 

np. kominów przepompowni na 

Karowej i elektrowni na Powiślu. 

Działaniom tym towarzyszyły 

zaś uroczyste przecięcia wstęg, 

objazdy miasta organizowane 

dla określonych grup działa-

czy, odczyty, zabawy publiczne, 

a wszystko dostawało odpo-

wiednie nagłośnienie w prasie, 

o co bardzo skrupulatnie dbał re-

ferat prasowy Zarządu Miejskie-

go, organizując dziennikarzom 

wycieczki do miejskich przed-

siębiorstw, do otwieranych szkół 

czy świeżo urządzonych zieleń-

ców, a następnie wręczając ich 

uczestnikom gotowe notatki in-

formacyjne.

Oprócz tego Starzyński pro-

mował inicjatywy artystyczne, 

tak jak i publikacje propagujące 

historię Warszawy, zwłaszcza że 

warszawiacy w zasadzie ani nie 

znali dziejów swojego miasta, 

ani nie przejawiali dotąd więk-

szego nimi zainteresowania. Po-

wstawały eseje historyczne, al-

bumy ukazujące piękno miasta, 

czytanki o legendach, wiersze, 

a wszystko wychodziło w spo-

rych nakładach, w znacznej czę-

ści wykupywanych przez miasto 

i wręczanych m.in. absolwentom 

szkół miejskich. W parkach i na 

skwerach pojawiały się kolej-

ne rzeźby i pomniki. Starzyński 

wprowadził też konsultacje spo-

łeczne, zunifikował oznaczenia 

miejskie (w ich poczet wszedł za-

projektowany w 1937 roku nowy 

herb oraz żółto-czerwona flaga 

miejska), stworzył dotowany 

przez miasto Związek Propagan-

dy Turystycznej m.st. Warszawy, 

organizujący wycieczki autoka-

rowe i dyliżansowe po mieście, 

a także oferujący przyjezdnym 

ulgowe bilety tramwajowe. Usta-

nowił nagrody: naukową, lite-

racką, artystyczną i muzyczną. 

Wprowadził tradycję ustawiania 

na czas świąt Bożego Narodze-

nia oświetlonych kolorowo cho-

inek na głównych placach mia-

sta.

Jednocześnie zainicjowana 

została akcja „Warszawa w kwia-

tach i zieleni”, mająca na celu 

upiększenie miasta poprzez za-

słonięcie zaniedbanych fasad ka-

mienic. Na balkonach, na parape-

tach, ale i na latarniach, pojawiły 

się festony zieleni przetykanej 

kolorowym kwieciem. Miesz-

kańcy włączyli się do rywali-

zacji o najpiękniejszy kwietny 

gąszcz, a przyjezdni podziwiali 

piękniejące w oczach miasto. I to 

piękniejące niewielkim kosztem. 

Oprócz tego Magistrat zakładał, 

gdzie tylko się da, zieleńce, sa-

dził drzewa i siał trawę wzdłuż 

ulic i na torach tramwajowych 

(zielone torowiska miała np.  

Prace ziemne na terenie Olszynki Grochowskiej
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Puławska, Rakowiecka, Filtrowa 

i Wolska). Założono nowe parki 

– m.in. Dreszera na Mokotowie 

i Sowińskiego na Woli. Nota-

bene, podczas otwierania tego 

ostatniego urządzono festyn, na 

który – według Stanisława Ró-

żańskiego z Wydziału Planowa-

nia Miasta – Starzyński poszedł 

„w przebraniu robociarza (…), tań-

czył i rozmawiał, chcąc zoriento-

wać się w potrzebach dzielnicy”. 

Zaczęto też urządzać park Mo-

niuszki na Żoliborzu, ale prace 

przerwała wojna i park w koń-

cu nie powstał. Z zasobów pań-

stwowych udało się dodatkowo 

pozyskać 139 hektarów Lasku 

Bielańskiego i 33 hektary Lasku 

na Kole, a z prywatnych zakupić 

historyczny teren Olszynki Gro-

chowskiej, z zamiarem jego zale-

sienia. Uruchomione też zostały 

nowe toalety publiczne, i to ze 

ściętą o połowę stawką pobiera-

nej w nich opłaty, a do tego znie-

siono opłaty za korzystanie z pi-

suarów, co wydatnie ograniczyło 

plagę podsikiwania w bramach 

kamienic czy po przygodnych 

krzakach.

uNoWocześNić 
MiaSto

Jednak tym, co najmocniej 

świadczyło o dążeniu do uno-

wocześnienia miasta, były, może 

i pozbawione większego rozma-

chu, ale doskonale widoczne, 

inwestycje ześrodkowane na 

arteriach wylotowych – przede 

wszystkim Puławskiej, Belwe-

derskiej, Wolskiej, Grochowskiej 

i Miedzeszyńskiej, w 1958 roku 

przechrzczonej na Wał Miedze-

szyński. Wyregulowano, posze-

rzono i wyasfaltowano jezdnie. 

Zlikwidowano biegnące wzdłuż 

nich otwarte rowy melioracyjne 

i rozebrano większość archa-

icznej, sypiącej się zabudowy. 

Ułożono chodniki, ustawiono 

latarnie i zasadzono drzewa. 

Usunięto, przynajmniej częścio-

wo, torowiska kolejek dojazdo-

wych, wypchniętych na dalsze 

przedmieścia, w zamian często 

zaprowadzając sieć tramwajo-

wą. Wprowadzono plany regu-

lacyjne, dzięki którym wzno-

szona wzdłuż ulic zabudowa 

miała wyrównane gabaryty. Po 

wielu latach przymiarek uda-

ło się też w końcu przebić ulicę 

Bonifraterską i połączyć Śród-

mieście z Żoliborzem wiaduk-

tem przerzuconym nad torami 

kolei obwodowej, z jednoczes-

nym puszczeniem tamtędy linii 

Nowy budynek szkolny przy ul. Boremlowskiej
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tramwajowej. Innymi sukcesami 

było dokończenie ciągnących się 

latami – budowy Muzeum Naro-

dowego, III Oddziału i Komendy 

Warszawskiej Straży Ogniowej 

na pl. Unii Lubelskiej, Szpitala 

Przemienienia Pańskiego na Pra-

dze oraz ośrodka sportowego na 

ulicy Rozbrat. Z rozpoczętych już 

za Starzyńskiego inwestycji uda-

ło się otworzyć Dom Turystycz-

ny na placu Starynkiewicza, je-

den z dwunastu planowanych 

dzielnicowych domów kultury 

(na Obozowej) i uruchomić nowe 

skrzydło Ratusza, ale roboty przy 

Hali Marymonckiej oraz kamien-

nych, dwupoziomowych bulwa-

rach wiślanych, w zamierzeniu 

mających ciągnąć się od mostu 

Poniatowskiego aż do Cytadeli, 

wciąż jeszcze trwały. Rozkręcała 

się też budowa Dzielnicy Mar-

szałka Piłsudskiego, do wybuchu 

wojny zdążono jednak ledwie 

wytyczyć aleję Niepodległości, 

będącą częścią planowanej tra-

sy N-S, i wznieść szkielety trzech 

bloków osiedla Towarzystwa 

Kredytowego Miejskiego, wy-

kończone już po wojnie.

Równolegle wznoszono 

w mieście i inne budynki, 

na ogół wpasowujące się już 

w przewidzianą strukturę urba-

nistyczną i tworzące nowy ład 

miejski. Szeregi nowoczesnych, 

spójnych wizualnie kamienic 

– prywatnych, spółdzielczych, 

państwowych czy wojskowych – 

powstawały wzdłuż uporządko-

wanych wylotówek i na pustych 

dotąd połaciach Mokotowa i Żo-

liborza. Wznoszono też i gmachy 

użyteczności publicznej, ale ze 

względu na zamierzony rozmach 

i stopień komplikacji konstrukcji 

wiele z tych przedsięwzięć nie 

zostało przed wojną ukończo-

nych. Tak było z torem wyścigów 

konnych na Służewcu, formalnie 

otwartym na trzy miesiące przed 

wojną, choć wciąż znajdującym 

się w budowie (nigdy nie oddana 

do użytku ostatnia z trzech try-

bun do dziś straszy w krzakach, 

powoli się rozpadając), tak było 

z monumentalnym Dworcem 

Głównym, który w czerwcu 1939 

roku częściowo spłonął podczas 

prac wykończeniowych, a we 

wrześniu dodatkowo oberwał 

bombami. Tak było z ogromnym 

Dworcem Pocztowym i równie 

ogromnym 1. Szpitalem Okręgo-

wym im. Marszałka Józefa Pił-

sudskiego, po wojnie obróconym 

na biurowiec MON-u. Z kolei pod 

imponującą siedzibę Polskiego 

Radia zdołano wykopać jedy-

nie część dołu pod fundamenty. 

W przypadku świątyni Opatrzno-

ści Bożej nawet i tego nie udało 

się zrobić.

Plany jednak były znacz-

nie szersze. Było wśród nich 

Muzeum Przemysłu i Techniki, 

ulokowane na prawym brzegu 

Wisły, na terenach szykowanej 

Powszechnej Wystawy Krajo-

wej 1944 roku. Był park sporto-

wy na Siekierkach. Były dwa 

mosty – jeden na przedłużeniu 

ulicy Karowej, z przebitym pod 

placem Piłsudskiego i Ogrodem 

Saskim tunelem, kierującym 

ruch na ulicę Chłodną, i dalej 

Wolską (do wybuchu wojny zdo-

łano wykupić siedzibę „Kurjera 

Warszawskiego” na Krakowskim 

Przedmieściu i przyszykować jej 

wyburzenie), drugi zaś na Żoli-

borzu, u wylotu ul. Krasińskie-

go. Była kolej podziemna. Były 

przymiarki do przebicia Mar-

szałkowskiej przez Ogród Saski. 

Wiele z tych planów warszawia-

cy mogli obejrzeć na wystawie 

„Warszawa wczoraj, dziś, jutro”, 

zorganizowanej w październiku 

1938 roku w salach niezupełnie 

Starzyński prezentuje makietę Wielkiej Warszawy
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jeszcze wykończonego gmachu 

Muzeum Narodowego, do po-

wojnia świecącego na zapleczu 

gołym murem. Część z ekspo-

natów przedstawiała koncepcje 

znane już z wcześniejszej wy-

stawy, „Warszawa przyszłości”, 

opracowane jeszcze za poprzed-

nich włodarzy, część jednak była 

świeża. Wszystkie zaś razem 

– niosły nadzieję na budowę 

miasta nowoczesnego, planowo 

zorganizowanego i po prostu wy-

godnego do życia.

Wspomniany Wydział Plano-

wania zdążył do wybuchu woj-

ny objąć blisko połowę obszaru 

miasta planem szczegółowym, 

zawierającym wytyczne dla 

oczekiwanego boomu w budow-

nictwie prywatnym. Cóż z tego, 

skoro wciąż brakło pieniędzy 

na inwestycje miejskie. W 1938 

roku, jako wzmocnienie pozy-

cji Obozu Zjednoczenia Naro-

dowego w wyborach do Rady 

Miejskiej, miasto – a w zasadzie 

Starzyński, będący twarzą OZN 

w Warszawie – dostało kredy-

towy zastrzyk gotówki, ale już 

w roku następnym znów trzeba 

było zacisnąć pasa. Funduszy 

ledwo starczało na kontynuację 

wytyczania i brukowania ulic, 

rozszerzanie sieci tramwajowej 

i sypanie wałów przeciwpowo-

dziowych. Udało się też zmo-

dernizować aleję Waszyngtona 

i ulicę Zieleniecką, przygotować 

budowę czterech kolejnych 

szkół, a także wykonać wiele 

prac wodno-melioracyjnych, wli-

czając w to uregulowanie rzecz-

ki Rudawki, zbudowanie stacji 

pomp na Bielanach i Czerniako-

wie, oraz wykonanie kanału dla 

odwodnienia części Grochowa.

PlaNy zrealizo-
WaNe Po WoJNie

Wiele z opracowanych w tym 

czasie koncepcji było realizo-

wanych już po wojnie. Niektó-

re – niemal od razu, jak przebi-

cie przez gruzowiska szerokich 

arterii (w tym tras N-S i W-Z), 

rozgęszczenie zabudowy (żeby 

nie powtórzyła się sytuacja, że 

można rzucać bomby w zasa-

dzie bez celowania, bo i tak tra-

fią w jakiś budynek), zlikwido-

wanie większości niezdrowych 

podwórek-studni, założenie roz-

ległych parków, wprowadzenie 

na ulice wymarzonych przez 

Starzyńskiego cichych, nieemi-

tujących kłębów cuchnących 

spalin trolejbusów, odtworzenie 

pełnego zarysu murów miej-

skich, przywrócenie pałacom 

wyglądu znanego z obrazów 

Canaletta. Na inne trzeba było 

trochę poczekać, jak choćby na 

gmach Biblioteki Narodowej na 

Polu Mokotowskim, wieżowce 

w centrum, Wisłostradę, Trasę 

Łazienkowską (od Wiatracznej 

do Waryńskiego w przebiegu 

opracowanym przed wojną, 

w dalszym przebiegu odgiętą na 

północ) czy – w okrojonej, pieszej 

Oś Marszałka J. Piłsudskiego
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formie – kładkę nad ulicą Książę-

cą na wysokości alei Na Skarpie. 

Jeszcze inne wciąż są mozolnie 

realizowane, żeby wspomnieć 

metro (w 1938 roku Starzyński 

powołał do życia Biuro Studiów 

Kolei Podziemnej, szykujące ma-

teriały do międzynarodowego 

przetargu na projekt i realizację 

budowy) czy świeżo ukończoną 

po „zaledwie” dwustu latach sta-

rań – choć w zupełnie innym niż 

pierwotnie planowano miejscu 

– świątynię Opatrzności Bożej. 

Oraz oczyszczalnię ścieków, któ-

ra rodziła się w bólach przez kil-

ka dekad i jeszcze dziś odbija się 

czkawką. Część natomiast wy-

padła z łask, choć co jakiś czas 

wraca jak zły szeląg – wśród 

nich zabudowa mieszkaniowa 

wokół Jeziorka Czerniakowskie-

go (przed wojną ostatecznie jej 

zakazano ze względu na moż-

liwe obniżenie lustra wody), 

osiedle mieszkaniowe w sąsiedz-

twie wiaduktu Poniatowskiego 

(obecnie jest tam park, ale jak 

długo?), przedłużenie ulicy Wo-

łoskiej (Boboli) przez Pole Moko-

towskie (przez lata zamiary skur-

czyły się do linii tramwajowej) 

czy monumentalny pomnik na 

placu Na Rozdrożu (kiedyś miał 

tam stać Piłsudski, obecnie jest 

mowa o upamiętnieniu Bitwy 

Warszawskiej 1920 roku).

Przezorności Starzyńskiego 

zawdzięczamy zresztą nie tylko 

przetrwanie Jeziorka Czernia-

kowskiego, ale także zachowanie 

Lasu Kabackiego, szykowanego 

już przed wojną do parcelacji. 

A jak taka parcelacja się kończy, 

Starzyński doskonale pamiętał 

na przykładzie niemal doszczęt-

nie wyrżniętych lasów wawer-

skich. Jego inicjatywie zawdzię-

czamy też sądowe wygaszenie 

koncesji Towarzystwa Elektrycz-

ności w Warszawie i wręcz wy-

szarpanie z francuskich rąk elek-

trowni na Powiślu, a następnie 

zakupienie na Żeraniu gruntu 

pod nową elektrownię miejską, 

która została ukończona już po 

wojnie, za władzy ludowej. Zdo-

łał też jeszcze wysłać w objazd 

po Niemczech, Szwajcarii i Cze-

chach komisję – z Kulskim na 

czele – mającą na celu rozejrzeć 

się po tamtejszych fabrykach sa-

mochodowych i wybrać właści-

wy typ autobusu, który miałby 

zagościć w stolicy i wyrugować 

tramwaje z niektórych ciaśniej-

szych ulic, oraz odpowiedni mo-

del wozu do usuwania odpad-

ków, jak również zorientować się 

w kwestii przydatności i opła-

calności budowy w Warszawie 

spalarni śmieci. Którą notabene, 

zaledwie po 80 latach, w końcu 

budujemy…

SzaNoWaNy  
KoMiSarz

Magistrat pod rządami 

Starzyńskiego nie zapomniał 

i o opiece społecznej. Odbiuro-

kratyzował ją, zreformował sy-

stem zakupów żywności i opału, 

zredukował liczbę zewnętrznie 

najmowanych lokali i podzielił 

miasto na rejony. Za wygospo-

darowane w ten sposób środki 

zwiększono liczbę opiekunów 

społecznych, utworzono porad-

nie młodzieżowe i pogotowie 

opiekuńcze dla dzieci, a w dal-

szej kolejności urządzono nowo-

czesny dom noclegowy dla bez-

domnych kobiet, zakład dla 

młodych dziewcząt zagrożonych 

prostytucją (w Henrykowie) 

i dziewcząt chorych na choroby 

weneryczne (w Powsinie). Obok 

tego zwiększono z 4 do 14 liczbę 

ogrodów jordanowskich.

W części inicjatyw Starzyński 

radził się Kulskiego – aczkolwiek 

wyłącznie na gruncie prywat-

nym. Jak wspomina Kulski: 

Nie miał on [Starzyński] na-
tury zbyt chętnej do zwierzeń, 
ale stosunki, jakie nas łączyły, 
były tego rodzaju, że nieraz 
korzystał ze sposobności, aby 
zasięgnąć mojej opinii, nie tyl-
ko w sprawach mojego „resor-
tu”, co leżało w naturze rzeczy, 
ale również w wielu innych 
i różnego rodzaju. Stefan Sta-

Stefan Starzyński
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rzyński miał zaufanie do mo-
jej trzeźwości poglądów i do 
mojej dyskrecji. Nieraz prosił 
mnie o zapoznanie się z jego 
projektami lub dokonaniami 
celem wypowiedzenia własne-
go zdania. 

Wynikało to z dużego zaufa-

nia, jakim Starzyński darzył swo-

jego przyjaciela, choć zarazem 

nie była to przyjaźń łatwa. 

Starzyńskiego więcej ludzi 
szanowało niż lubiło. Jego su-
mienność i pracowitość, jego 
ideowość i przywiązanie do 
interesu narodowego zapew-
niały mu uznanie, ale jego 
brak szacunku dla autoryte-
tów (poza zupełnie wyjątko-
wymi) i twardość wypowia-
dania swych ocen o sprawach 
i ludziach raziły wielu i zmniej-
szały krąg tych, co go lubili. 
Trzeba było długiej znajomo-
ści i długiej wspólnej pracy 
w służbie tym samym ideałom, 
aby stać się przyjacielem Sta-
rzyńskiego, aby go pokochać 
czy choćby polubić.

29 maja 1939 Starzyński prze-

żył osobistą tragedię – umiera 

jego żona. Utraciwszy motywa-

cję do rozwijania swojej kariery 

pogrążył się w apatii, zamyśle-

niu, stawał się bardziej skryty. 

Gdy w końcu bierze się w garść, 

już bez reszty oddaje się urzędo-

wi, choć jest to oddanie zabar-

wione fatalizmem. Kasa świeci 

pustkami, demokratycznie wy-

brana Rada Miejska jest podzie-

lona i niezbyt można liczyć na 

jej pomoc, a do tego czuć nie-

uchronnie zbliżającą się wojnę, 

której przebieg – mimo szumnej 

propagandy zwycięstwa – jest 

niezbyt trudny do przewidzenia. 

WoJNa

Kulski buduje struktury obro-

ny przeciwlotniczej. Starzyński 

dba o gromadzenie zapasów 

żywności przez Zakłady Apro-

wizacyjne. Stanisław Lorentz, 

ściągnięty swego czasu przez 

Starzyńskiego do Warszawy 

z Wilna, zabezpiecza muzealne 

zbiory. 24 sierpnia Starzyński 

wzywa ludność Warszawy do 

kopania rowów przeciwczołgo-

wych. 27 – odwołuje pracowni-

ków miejskich z urlopów.

Już po wybuchu wojny, po 

zapoznaniu się z pierwszymi 

doniesieniami, zadecydował: 

„Będziemy walczyć o Warszawę! 

Będziemy walczyć do ostatniego 

tchnienia”. Kulski przenosi się 

do komendy obrony przeciwlot-

niczej w podziemiach kina przy 

Długiej. Co prawda codziennie 

wpada do ratusza na godzinę 

czy dwie, często po prostu na 

przedyskutowanie ogólnej sytua-

cji z przyjacielem, nie bierze jed-

nak udziału w codziennej pracy 

Magistratu. Starzyński powołuje 

miejskie Pogotowie Techniczne, 

mające zabezpieczać uszkodzo-

ne domy i wydobywać z gruzów 

zasypanych ludzi. Wszystko jed-

nak musi organizować sam, bo-

wiem na wyższych szczeblach 

władzy panuje nieopisany cha-

os i znikąd nie może oczekiwać 

ani wyznaczenia kierunku dzia-

łań, ani pomocy. Już 4 września 

władze naczelne, rząd i korpus 

dyplomatyczny szykują się do 

ucieczki z miasta. Niepokój war-

szawiaków podsycają uciekinie-

rzy z zachodnich rejonów kraju 

i napływający z frontu ranni. Mo-

rale podkopuje wycofująca się 

na Pragę policja. Rośnie liczba 

okradanych mieszkań i sklepów. 

Na szybko, niemalże w biegu, 

Starzyński zleca zorganizowa-

nie Straży Obywatelskiej, przy-

dzielając jej wśród wielu zadań  

Obrona przeciwlotnicza 
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również obowiązek grzebania 

zwłok ludzi i zwierząt. Wzywa 

ludność do budowy barykad, 

aczkolwiek z braku koordynacji 

nie zawsze powstają one tam, 

gdzie trzeba, a do ich budowy 

czasami używane są zupełnie 

niewłaściwe materiały. W związ-

ku z tym, ku oczywistej frustracji 

mieszkańców, wiele z tych bary-

kad niemal zaraz potem rozbiera 

wojsko, starające się nie dopuś-

cić do zatorów na prowadzących 

do miasta drogach, przepełnio-

nych cywilnymi uciekinierami 

i wmieszanymi w tłum żołnierza-

mi z rozbitych jednostek.

5 września zgodnie z proce-

durami zostaje zwołane zebranie 

Stołecznego Komitetu Samopo-

mocy Społecznej, przeznaczone-

go do niesienia pomocy ludności 

cywilnej. Następnego dnia Sta-

rzyński powołuje do życia Komi-

tet Obywatelski, który w razie 

rozkazu ewakuacji władz miasta 

– a więc i prezydenta – przejąłby 

funkcję reprezentanta Warszawy. 

Wieczorem tego samego dnia ge-

nerał Kazimierz Sosnkowski na-

kazuje jednak Starzyńskiemu zo-

stać w stolicy. W samą porę, bo 

kilka godzin później w eter idzie 

nierozważny apel pułkownika 

Umiastowskiego, wzywający do 

wyjścia w Warszawy wszystkich 

mężczyzn, i Starzyński ma pełne 

ręce roboty z opanowaniem na-

rastającego wśród pracowników 

Magistratu rozprzężenia.

oBlężeNie MiaSta 
i KaPitulacJa

Dwa dni później generał Wale-

rian Czuma mianuje Starzyńskie-

go komisarzem cywilnym przy 

Dowództwie Obrony Warszawy. 

Starzyński w związku z tym 

ogłasza przejęcie władzy nad 

wszelkimi instytucjami cywilny-

mi. Jak pisał Julian Kulski: „Był 
nie tylko prezydentem miasta, 
ale i zastępcą innych organów 
publicznych, gdy tych ubywa-

ło. Nie oglądał się przy tym na 
uprawnienia formalne, lecz wi-
dział wyłącznie potrzeby rze-
czowe.” Zrzucił wreszcie z siebie 

skorupę prezydenta komisarycz-

nego, stając się rzeczywistym 

rządcą miasta.

Na jego polecenie – jako 

przedstawiciela władz państwo-

wych – Ratusz przejmuje pokaź-

ne zasoby gotówki z Banku Pol-

skiego, do tego srebrne monety 

z mennicy na Pradze. Równole-

gle pełną parą pracuje magistra-

ckie biuro prasowe, codziennie 

wydając biuletyny informacyj-

ne i przekazując je do redakcji 

stołecznych gazet. Starzyński 

wszędzie zabiera ze sobą dzien-

nikarzy, zatwierdza Jana Rysia, 

fotoreportera „Kurjera Warszaw-

skiego”, jako fotografa dokumen-

tującego wydarzenia z obrony 

stolicy, dba też o jedynego zagra-

nicznego korespondenta, Ame-

rykanina Juliena Bryana, który 

filmuje i fotografuje życie oblężo-

nego miasta, powrocie do kraju 

pisząc: „…imię Jego wymienia-
ne będzie z patriotyczną dumą 
jak długo Polacy będą na świe-
cie”.

Do Magistratu Starzyński 

ściąga pomocników niezależnie 

od ich poglądów politycznych 

i niezależnie od tego, czy się 

z nim wcześniej lubili, czy nie. 

I stopniowo opanowuje szerzącą 

się wśród warszawiaków panikę, 

przywracając spokój i nadając 

toczącemu się pod bombardo-

waniami życiu pozory normal-

ności. Daje mieszkańcom możli-kapitulacja miasta, czwarty od lewej Starzyński



Prezydenci Wielkiej Warszawy    35     

wość wytchnienia i poczucie, że 

ktoś nad nimi czuwa i dba o ich 

potrzeby, wojsku natomiast zdej-

muje z głowy niepokój o zacho-

wanie ponadmilionowej rzeczy 

cywili w warunkach wojennych. 

Jest to jednak praca tytaniczna.

Starzyńskiego – od chwili 

wybuchu wojny noszącego za-

miast garnituru świeżo odebra-

ny od krawca mundur wojskowy 

– wszędzie jest pełno. Wszystko 

nadzoruje. Każdej rzeczy do-

gląda. I podnosi na duchu. Tak 

osobiście, jak i na falach radio-

wych. Tą obecnością, tą bliskoś-

cią – a krąży po mieście nawet 

podczas najsilniejszego ostrza-

łu, docierając nawet w pobliże 

linii frontu – zaskarbia sobie 

nieśmiertelną wdzięczność war-

szawiaków. Bo – jak wspominał 

Jeremi Przybora, ówcześnie spi-

ker działającego na pół gwizdka 

Polskiego Radia (kierownictwo 

i większość pracowników wy-

jechała na wschód, uwożąc ze 

sobą znaczną część wyposaże-

nia radiostacji) – Starzyński:

(…) był dla tych, którzy go 
słuchali, autentycznym przy-
wódcą, bo jedynym tej rangi 
dygnitarzem cywilnym, któ-
ry nie uciekł, który został tu 
z nimi, z ludem Warszawy i tej 
Polski, która była w zasięgu 
jego głosu.

Jego komunikaty, wypowia-

dane schrypniętym, zmęczonym 

głosem, w którym raz po raz po-

jawia się ogień, są skrupulatnie 

nagrywane. Wszystkie te ode-

zwy do sklepikarzy, by trzymali 

swoje lokale otwarte, te apele 

o oszczędzanie żywności, po-

wstrzymywanie się od spoży-

wania alkoholu, palenie bądź 

zakopywanie śmieci, mycie rąk 

i ogólne utrzymywanie czysto-

ści, te przestrogi przed pozosta-

waniem po zmierzchu na ulicy, 

a w końcu te dramatyczne rela-

cje z niemieckich okrucieństw, 

z metodycznego niszczenia 

miasta – trafiają na płyty. Mają 

być świadectwem dla krajów 

Zachodu, jak Niemcy prowadzą 

wojnę. Nigdy jednak nie wyjeż-

dżają z Polski i – w niedużej czę-

ści – odnajdują się dopiero wiele 

lat po wojnie. Dzięki temu głos 

Starzyńskiego przetrwał. Tak jak 

i jego emocje, którymi porwał 

warszawiaków.

19 września prezydent jesz-

cze się łudził. I pocieszał innych, 

że nie trzeba się martwić znisz-

czeniami. Mówił: „Po wojnie 

odbudujemy piękniejszą War-

szawę”. Kończyła się jednak 

żywność, nadzieja na pomoc Za-

chodu bladła, a kropką nad i był 

nalot z 25 września. Wyjątkowo 

niszczycielski. Nie ma już wów-

czas prądu. Nie ma też wody, 

którą można by gasić płonące 

kwartały domów. Mieszkańcom 

zagląda w oczy głód. Szerzy się 

rozprzężenie. Zapada w końcu 

decyzja o kapitulacji.

Do Końca  
Na PoSteruNKu
Wbrew pierwotnym zamia-

rom Starzyński nie schodzi jed-

nak do podziemia ani nie ucieka 

gotowym do startu samolotem. 

Gdy Niemcy żądają przedsta-

wicieli miasta do omówienia 

spraw administracyjnych, daje 

się przekonać do stanięcia na 

czele cywilnej delegacji. A skoro 

już został w Warszawie, wraca 

do Ratusza. Poleca przygotować 

miasto do warunków okupacyj-

nych. Usuwane są z ewidencji 

ludności dokumenty mogące 

posłużyć okupantowi, organizo-

wane blankiety dokumentów 

osobistych, opracowywane pro-

cedury, zabezpieczane fundusze 

na podziemną działalność, wy-

płacane zapomogi dla działaczy 

organizacji społecznych. Powsta-

je też magistracki zespół tłuma-

czy. Oprócz tego dużo wysiłku 

zabiera stworzenie namiastki 

budżetu i daremne na ogół pró-

by wyciągnięcia od Niemców 

obiecanej pomocy nawet nie 

tyle do odbudowy miasta, ile 

do niezbędnego zabezpieczenia 

uszkodzonych mieszkań i biur 

Julian S. kulski w latach okupacji
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przed nadchodzącą zimą. Nie za-

pomina też o opracowanej przed 

wojną wizji miasta, nakazując 

zaraz po kapitulacji wyburzenie 

wypalonych domów na Bonifra-

terskiej, żeby poszerzyć trasę na 

Żoliborz.

Gdy musi załatwiać sprawy 

na mieście, co ma miejsce nawet 

kilka razy dziennie, w Ratuszu 

zastępuje go Kulski, a nie Jan Po-

hoski – dysponujący większym 

stażem, ale raczej koncentrujący 

się na kontaktach społecznych 

i przygotowaniu do pracy w kon-

spiracji. Jak po latach pisał sam 

Kulski:

Starzyński zdawał się po-
legać na mojej sprawności or-
ganizacyjno-administracyjnej 
oraz ufał mojemu zrównowa-
żeniu w zaskakujących sytua-
cjach. Dlatego wolał, abym to 
ja raczej był odpowiedzialny 
w czasie jego nieobecności za 
sprawy wynikające z odtwa-
rzania aktywności aparatu ad-
ministracyjnego Zarządu Mia-
sta oraz za kontakty z coraz 
częściej po kapitulacji pojawia-
jącymi się Niemcami.

Zresztą nie bez wpływu na tę 

decyzję zapewne był fakt posia-

dania przez Kulskiego wykształ-

cenia dyplomatycznego.

Niemcy próbują wykazać 

przekraczanie kompetencji przez  

Starzyńskiego przed wojną 

i w trakcie oblężenia, ale nic 

nie udaje im się znaleźć. Gdy 

w końcu 26 października – wraz 

z powstaniem Generalnego Gu-

bernatorstwa – Warszawa traci 

swoją stołeczną rangę, zaraz na-

stępnego dnia następuje nieunik-

nione: po Starzyńskiego przycho-

dzi gestapo. Więziony kolejno na 

Daniłowiczowskiej, Rakowieckiej 

i Pawiaku, odmawia ucieczki. 

Miał wówczas – w grudniu 1939 

– powiedzieć: „Zostanę, za wielu 

spośród was zapłaciłoby za mnie 

życiem, wytrwam do końca”. Kil-

ka dni później zginął rozstrzelany 

przez Niemców, oddając życie za 

miasto i za ludzi.

Chyba najpiękniej o Starzyń-

skim i jego poświęceniu napisa-

ła Ludwika Nitschowa, autorka 

wystawionego tuż przed wybu-

chem wojny pomnika Syreny:

Poprzez ciemność nocy 
okupacyjnej i nędzy widziałam 
bohaterstwo ludzi Warszawy, 
którego uosobieniem pozostał 
dla mnie Stefan Starzyński, 
bohaterski jej obrońca. Zrzucił 
z siebie jak łachmany poprzed-
nią przynależność do tych, co 
uciekli, nie słuchając ich rozka-
zu wzywającego do ucieczki. 
Został z nami, biorąc na siebie 
najcięższą odpowiedzialność, 
i w obronie Warszawy zginął 
heroicznie.

za zgoDą Pol-
SKiego PańStWa  

PoDzieMNego
Po aresztowaniu Starzyńskie-

go jego pracę kontynuował Za-

rząd Miejski, na którego czele 

– z polecenia świeżo mianowa-

nego niemieckiego prezydenta 

i za zgodą Polskiego Państwa 

Podziemnego – staje Julian 

Kulski, oficjalnie zwany burmi-

strzem komisarycznym. Choć po 

prawdzie „staje na czele” to zbyt 

szumne słowa. Zarząd, nominal-

nie składający się z sześciu osób 

– prezydenta i pięciu wiceprezy-

dentów – liczył wówczas tylko 

dwóch członków. Tym drugim 

jest Jan Pohoski, który zresztą 

w marcu następnego roku został 

aresztowany i kwartał później 

rozstrzelany w Palmirach w ra-

mach tzw. Nadzwyczajnej Akcji 

Pacyfikacyjnej. Z pozostałych 

wiceprezydentów zasiadających 

pierwotnie w zarządzie, Józef Oł-

piński odszedł na kilka miesięcy 

przed wojną do rządu, Wacław 

Graba-Łęcki został zmobilizowa-

ny i przekroczył ze swoim od-

działem granicę rumuńską, a Jan 

Około-Kułak zginął we wrześniu 

od bomby, zresztą w trakcie 

pełnienia obowiązków. Dopiero 

w kwietniu 1941 do zarządu uda-

je się dokooptować dwóch no-

wych pomocników, Stanisława 

Podwińskiego i Henryka Pawło-

wicza (obaj zostają aresztowani 

przez gestapo w październiku 

1943; Podwińskiego udaje się 

w marcu 1944 wyciągnąć z rąk 

Niemców, ale Pawłowicz trafia 

do obozu w Gross-Rosen).

Julian Kulski starał się przez 

kolejne lata iść ścieżką wielolet-

niego przyjaciela:

Dochowanie wierności pań-
stwu i interesowi narodowe-
mu było niespornym punktem 
wyjściowym. Dbałość o inte-
res ludności Warszawy i o ca-
łość jej dorobku była kolejnym 
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dogmatem. Trwanie przy wal-
ce o ten interes, uporczywie, 
konsekwentnie, wbrew wszel-
kim przeszkodom, wszystkimi 
możliwymi środkami, stało 
się kanonem, który Starzyński 
sprecyzował już wtedy, kiedy 
trwał przy warszawskim war-
sztacie pracy wbrew nakazom 
władzy służbowej, powtórnie 
– gdy pozostał na posterunku 
wbrew instynktowi samoza-
chowawczemu i namowom 
przyjaciół. (…)

Podstawową wytyczną sta-

je się: każdy polski mieszkaniec 

miasta powinien móc liczyć na 

pomoc Zarządu Miejskiego, gdy 

ta jest możliwa, na krzepiące 

słowo, gdy na nic więcej admi-

nistracji miejskiej nie stać. Każdy 

Polak walczący z okupantem jest 

sojusznikiem. Zarząd Miejski, 

z reguły dobry sługa obywateli 

miasta, musi nim być szczegól-

nie teraz, gdy sile wrażej trzeba 

przeciwstawić zwartą postawę 

ludności polskiej.

Chwilami – zwłaszcza wobec 

wprowadzania przez Niemców 

własnych porządków w przed-

siębiorstwach miejskich, obsa-

dzania posad swoimi ludźmi 

i wysyłania pracowników do 

obozów – wątpi w sens swojego 

urzędowania, ale Cyryl Ratajski, 

Delegat Rządu na Kraj, stawia 

sytuację jednoznacznie: 

Tylko żądania, zmuszające 
pana do działania niezgodnie 
z honorem i godnością Pola-
ka, mogłyby uprawnić go do 
opuszczenia tego odpowie-

dzialnego i pożytecznego po-
sterunku.

Więc trwa. Mimo zdarzają-

cych się ataków prasy podziem-

nej. Mimo propozycji przerzuce-

nia do Londynu, gdzie znalazłby 

bezpieczne miejsce u boku emi-

gracyjnego rządu. Mimo prze-

świadczenia, że nie dane mu bę-

dzie dożyć końca wojny.

Dla PrzySzłych 
PoKoleń

Nie jest jednak na posterunku 

sam. Wspierają go tak tajne, jak 

i jawne organizacje. Pomaga sieć 

działaczy społecznych, zachowa-

nych przez Starzyńskiego w mo-

mencie kapitulacji „do innych 

zadań”. Konsultują z nim swoje 

poczynania reprezentacje pra-

cownicze i rozmaite komisje. Pra-

cy jest mnóstwo. Nie tylko trzeba 

zatroszczyć się o warszawiaków, 

o miejsca ich pracy, o dokumen-

ty, dzięki którym unikną śmierci 

lub przymusowych robót, o uło-

żenie stosunków z niemieckimi 

zwierzchnikami, o zapobieżenie 

ewentualnym epidemiom. Trze-

ba jeszcze planować przyszłość 

miasta. Jego odbudowę, uno-

wocześnienie, wykorzystanie 

zniszczeń do przebicia nowych 

ulic i rozgęszczenia zabudowy. 

Sporządzona podczas okupacji 

dokumentacja, dotycząca m.in. 

uporządkowania Osi Saskiej 

czy projektów rozwiązań placu 

Trzech Krzyży i wlotu alei Wa-

szyngtona w Grochowską, uległa 

co prawda zniszczeniu w czasie 

Powstania Warszawskiego, ale 

powstałe wówczas koncepcje, 

zachowane w ogólnym kształcie 

w pamięci ocalałych pracowni-

ków Komisji Urbanistycznej, za-

ważyły na powojennym kształ-

cie miasta. Tak jak i rozbiórki 

uszkodzonych budynków, prze-

prowadzane przede wszystkim 

w miejscach, w których zaplano-

wano przyszłe arterie.

Urzędnicy ratusza nie zanie-

dbali przy tym inwentaryzowa-

nia zabytków i ogólnie miejskie-

go mienia, żeby było wiadomo, 

czego po wojnie szukać u Niem-

ców i co ma podlegać rewindy-

kacji. Pieczołowicie zbierano 

też i przechowywano wszelką 

dokumentację i relacje mogące 

posłużyć później do odtworzenia 

wrześniowych i okupacyjnych 

dziejów Zarządu Miejskiego. 

Wszystko to oczywiście przepad-

ło w sierpniu 1944. Tak samo jak 

pomniki, które przez całą oku-
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pację chroniono przed rozbiórką 

najróżniejszymi fortelami.

Mimo groźnych sytuacji – krót-

kotrwałego pobytu na Pawiaku, 

wielokrotnego interweniowania 

w sprawie aresztowanych pra-

cowników, składania zażaleń na 

działania niektórych niemieckich 

urzędników, lawirowania między 

żądaniami Niemców a wyma-

ganiami wysłanników Państwa 

Podziemnego – Kulski szczęśliwie 

dotrwał na stanowisku aż do wy-

buchu Powstania Warszawskie-

go, w sporej części zawdzięczając 

to przychylnemu stosunkowi nie-

mieckiego starosty miejskiego, 

Ludwiga Leista. Gdy rozgorzały 

walki i Zarząd Miejski w zasadzie 

utracił możliwość jakiejkolwiek 

planowej działalności, 5 sierpnia 

Kulski zdał urząd na ręce Marce-

lego Porowskiego, Delegata Rzą-

du na Warszawę, typowanego na 

powojennego prezydenta miasta. 

Następnie przeszedł na Stare 

Miasto, a stamtąd – kanałami – 

dostał się na Żoliborz, do rodziny. 

Zakończył w ten sposób pewien 

etap w historii stolicy. Dwa mie-

siące później miasto podzieliło 

los Stefana Starzyńskiego, przez 

swoją śmierć stając się symbo-

lem dumy i niezłomności.

Powojenna Warszawa z tru-

dem dźwignęła się z ruin. Moc-

no odmłodniała i wypiękniała, 

przybierając wygląd wymarzony 

przez Starzyńskiego i współpra-

cujących z nim urbanistów. I jej 

serce znów mocno bije. Pozostał 

jednak żal za utraconym dzie-

dzictwem. Za puszczonym z dy-

mem dorobkiem kilku pokoleń 

warszawiaków. Za przepadłymi 

dziełami sztuki, zabytkami ży-

cia codziennego i sporą częścią 

historii miasta, wymazaną pod-

czas zagłady archiwów i biblio-

tek. Została pamięć ludzka, i to 

dzięki niej legenda Starzyńskie-

go i Warszawy trwa. A spośród 

tych, którzy najwięcej mogli 

nam przekazać o bohaterskim 

prezydencie, był Julian Kulski, 

jego bliski współpracownik 

i przyjaciel. Jak podczas prze-

słuchania w siedzibie Gestapo 

odpowiedział na pytanie o uczci-

wość Starzyńskiego: „Prezydent 
Starzyński był nie tylko moim 
zwierzchnikiem, był moim oso-
bistym przyjacielem, nie byłby 
zaś nim, gdybym go nie uwa-
żał za człowieka nieposzlako-
wanej uczciwości.”

Jarosław Loretz
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